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حديث  ٥٠٠وفيه  )) األعداد المأثورةمعجم (( : بعد استخارة اهللا عنوانال
  تقريباً 
  )مذكر أبي فقيهالرباني خريج الشيخ (محمد عبد اهللا  العربيأبو زيدان : قيده

  .فيها: تهانهاي، و م ٢٠١٤ /هـ  ١٤٣٦محرم : بداءة الكتابة
واألرناؤوط تخريجات األلباني الفتح الكبير، فيض القدير، : المراجع
  ، وغيرهاوغيرهما

 
  المقدمة •

ــــــُد، َوِإلَْيــــــكَ "، بســــــم اهللا والحمــــــد هللا ــــــم لَــــــَك اْلَحْم ــــــَتَكى، َوبِــــــكَ اْلمُ  اللُه  ْش
ـــــتَ اْلمُ  َة ِإال بِاللـــــهِ اْلمُ  ْســـــتَـَغاُث، َوأَْن ـــــو أشـــــهد أن . ١"ْســـــتَـَعاُن، َوَال َحـــــْوَل َوَال قـُ

ـــــه إال اهللا وأن محمـــــدا رســـــول اهللا،  ـــــه، وأصـــــلي ال إل ـــــى محمـــــد وآل وأســـــلم عل
  :أما بعد

ـــيّ فقـــد قـــال  ـــهِ  اللـــهُ  َصـــلى النِب ـــنْ «: َوَســـلمَ  َعَلْي ـــَدا َم ـــى َغ ـــدُ  َال  اْلَمْســـِجدِ  ِإَل  يُرِي
 مَ  َأنْ  ِإالـــــتَـَعل ـــــًرا يـَ َتـــــهُ  تَامـــــا َحـــــاج، َكـــــَأْجرِ  لَـــــهُ  َكـــــانَ ،  يـَُعلَمـــــهُ  َأوْ  َخيـْ َرَواهُ . »َحج 

 ِـــــي ـــــي الطبَـَران ـــــرِ  ِف ـــــي أمامـــــة اْلَكِبي ـــــهُ  ،مـــــن حـــــديث أب ـــــونَ  َورَِجاُل ـــــمْ  ُمَوثـُق  .ُكلُه
 )المجمع(

                                                           
تفرد : أنه دعاء موسى عليه الس�م يوم انف�ق البحر، قال البيھقي ابن مسعودُروي من حديث   ١

الشيباني وھو ضعيف أيضا،  أحمد بن خالدبل رواه أيضا : وليس بالقوي، قلت عبد � بن نافعبه 
أنه دعاء النبي عليه الص�ة والس�م،  ابن القيم، وجزم "جوامع الكلم"في  ُحسن متن الحديثلكن 

ما تركتھن منذ سمعتھن من أبي وائل، وھو شقيق المخضرم : ا�عمشكما في التفسير القيم، وقال 
  .الراوي عن ابن مسعود، و9 تعالى أعلم



 

 

٢ 

 

ــــي حفظــــه اهللا ــــدكتور الكملــــي المغرب ــــتالعلــــم : "وقــــال شــــيخنا ال ــــه  مي وحيات
ـــيم، فـــإذا حـــّي فهـــو  ـــإذا ظهـــر فهـــو  خفـــيّ التعل  ضـــعيفوظهـــوره المـــذاكرة، ف

  ".العملوثمرته  عقيموقوته المناظرة، فإذا قوي فهو 
ـــالَ  ـــَالل َوَق ـــن ِه ـــَالء ب ـــم طلـــب: "اْلَع ـــِديد اْلعل ـــل، َأشـــد َوحفظـــه، َش ـــهِ  َواْلَعَم ، َأشـــد ِب

ــــهُ  والســــالمة ــــالَمة اهللا فنســــأل، َأشــــد ِمْن ــــَالء كــــل مــــن الس ــــق ب  يحــــب لمــــا والتوفي
 وهـــــذه رســـــالة متواضـــــعة أرجـــــو اهللا أن يبـــــارك فيهـــــا* . كـــــريم جـــــواد ِإنـــــه ويرضـــــى

  .وقارئها آمين
 :تنبيه  •

الكتــــاب صــــحيح أو حســــن، ومــــا لــــيس مــــن شــــرطه بينتُــــه جميــــع أحاديــــث 
ومـــــــــذهبنا تـــــــــرك العمـــــــــل بالحـــــــــديث الضـــــــــعيف، اللهـــــــــم إال  .إن شــــــــاء اهللا

 .بشروطه

  )١(واحدة /  واحد •
َنـــــانِ ، َشـــــْيطَانٌ  اْلَواِحـــــدُ " -١  عـــــن) ك(". رَْكـــــبٌ  َوالثالَثَـــــةُ ، َشـــــْيطَانَانِ  َواالثـْ

  .هريرة أبي
ــــــاءُ  يـُْغَســــــلُ " -٢ ــــــغَ  ِإَذا اِإلَن ــــــهِ  َوَل ــــــبُ  ِفي ــــــْبعَ  اْلَكْل ــــــراتٍ  َس ــــــَراُهن  َم  َأوْ  ُأْخ

 َرابِ  ُأوَالُهـــــنةُ  ِفيـــــهِ  َوَلَغـــــتْ  َوِإَذا بِـــــالتـةً  ُغِســـــلَ  اْلِهـــــرَعـــــن) ت(". َمـــــر 
  .هريرة أبي

ــــدُُكم َشــــك  ِإذا" -٣ ــــي أَح ــــْينِ  ِف َنتَـ ــــَدةِ  االثـْ ــــَدةً  فْلَيْجَعْلهــــا والَواِح  َوِإذا واِح
 َنتَــــــْينِ  ِفـــــي َشـــــك َنتَــــــْينِ  فـَْلَيْجَعْلهـــــا والـــــثالثِ  االثـْ  ِفـــــي َشـــــك  َوِإذا اثـْ

ــــثالثِ  ــــعِ  ال ــــا فـَْلَيْجَعْلهــــا واَألْرَب ــــَوْهمُ  َيُكــــونَ  َحتــــى َثَالًث ــــي ال ــــاَدةِ  ِف  الزي
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 ثُــــم  ــــِتم ــــيَ  َمــــا لَِي  جــــاِلسٌ  َوُهــــوَ  َســــْجَدتـَْينِ  َيْســــُجدْ  ثُــــم  صــــالتِهِ  ِمــــنْ  بَِق
  .عوف بن الرْحَمن عبد َعن) هق ك هـ حم(". ُيَسلمَ  أنْ  قـَْبلَ 

  )٢( اثنان •
 َحتــــى َموالِيــــهِ  ِمــــنْ  آبِــــقٌ  عْبــــدٌ : رءوســــهما صــــالتهما تجــــاوز ال اثنــــان" -٤

  .عمر اْبن َعن) ك(". َترِجعَ  َحتى َزْوَجها َعَصتْ  واْمَرأةٌ  يـَْرِجعَ 
ــــانِ " -٥ ُلُهمــــا اْثن ــــي اهللا يـَُعج ْنيا ِف ــــد ــــيُ : ال ــــوقُ  البَـْغ ــــدين وُعُق ــــخ(". الوال  ت

  .بكرة أبي عن) طب
 ورَُجــــلٌ  بأْســــرِها الَقِبيلَــــةَ  يهجــــوا شــــاعر: اثنــــان فريــــة النــــاس أعظــــم" -٦

تَـَفـــــى ْنيا أبـــــي ابْـــــن(". أبِيـــــهِ  ِمـــــنْ  انـْ َعـــــن) هــــــ الَغَضـــــبِ  ذمّ  ِفـــــي الـــــد 
  .عائشة

ــــهُ  َشــــِهدَ  ُمْســــِلمٍ  أيَمــــا" -٧ ــــرٍ  أْربـََعــــةٌ  َل ــــهُ  ِبَخْي  أوِ  ثالثَــــةٌ  أوْ  الَجنــــةَ  اهللا أْدَخَل
  .عمر عن) ن خ حم(". اْثنانِ 

  )٢( اثنتان •
ـــي اْثنتـــانِ " -٨ ـــنُ : ُكْفـــرٌ  ِبِهـــمْ  ُهمـــا النـــاسِ  ِف َياَحـــةُ  األْنســـابِ  ِفـــي الطْع والنـ 

  .هريرة أبي عن) م حم(". الَميتِ  على
ــــان" -٩ ــــنُ  َيْكَرُهُهمــــا اثنت ــــَرهُ : آَدمَ  اب ــــْوتَ  َيْك ــــْوتُ  الَم ــــرٌ  والَم ــــهُ  َخيـْ  مــــنَ  َل

ـــةِ  َن ـــَرهُ  الِفتـْ ـــل  المـــالِ  وِقلـــةُ  المـــالِ  ِقلـــةَ  َوَيْك ) حـــم ص(". ِلْلِحســـابِ  أَق
  .لبيد بن َمْحُمود َعن

ـــــنْ : الَجنـــــةَ  تُـــــْدِخالنِ  اْثنتـــــانِ " - ١٠ ـــــا َحِفـــــظَ  َم ـــــْينَ  َم ـــــهِ  بـَ ـــــهِ  َلَحيَـْي  َورِْجَلْي
  .عائشة عن) األخالق َمكارِمِ  ِفي الَخراِئِطي(". الَجنةَ  َدَخلَ 
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ـــــــَدَقةُ " - ١١ ـــــــى الص ـــــــى َوِهـــــــيَ  َصـــــــَدَقةٌ  الِمْســـــــِكينِ  َعَل ـــــــرِحمِ  ِذي َعَل  ال
ــــــانِ  َنَت ــــــَلةٌ  َصــــــَدَقةٌ : اثـْ  بــــــن ســــــلمان عــــــن) ك هـــــــ ن ت حــــــم(". َوِص

  .عامر
ــــَرمُ " - ١٢ ــــنُ  يـَْه ــــى آَدمَ  اْب َق ــــهُ  َويـَبـْ ــــانِ  َمَع َنَت  حــــم(". واألمــــل اْلِحــــْرصُ : اثـْ

  .أنس عن) ن ق
َنَتــــــانِ  ِفيــــــهِ  َوَيِشــــــب  آَدمَ  ابْــــــنُ  يـَْهــــــَرمُ " - ١٣  الَمــــــالِ  َعَلــــــى اْلِحــــــْرصُ : اثـْ

  .أنس عن) هـ ت م(". اْلُعُمرِ  َعَلى َواْلِحْرصُ 
  ) ٣( ثالث •

 بِـــــالَ  أَْلفـــــاً  َســـــْبِعينَ  ُأمتِـــــي ِمـــــنْ  الَجنـــــةَ  يُـــــْدِخلَ  َأنْ  رَبـــــي َوَعـــــَدِني" - ١٤
ــــْيِهمْ  ِحَســــابٍ  ــــَذابٍ  َوالَ  َعَل ــــعَ  َع ــــل  َم ــــفٍ  ُك ُعونَ  أَْل ــــبـْ ــــَالثَ ، أَْلفــــاً  َس  َوَث
  .أمامة أبي عن) حب ت حم(". ربي حثيات من َحثـََياتٍ 

١٥ - " ـــــــلَ  ِإن ْب  ُيِصـــــــيبُ  ِشـــــــَدادٍ  َســـــــنَـَواتٍ  ثَـــــــَالثَ  الـــــــدجالِ  ُخـــــــُروجِ  قـَ
ــــــا النــــــاسَ  ــــــوعٌ  ِفيَه ــــــِديدٌ  ُج ــــــْأُمرُ  َش ــــــَماءَ  اهللا َي ــــــَنةَ  الس ــــــى الس  َأنْ  اُألوَل
ـــــثَ  َتْحـــــِبسَ  ـــــا ثـُُل ـــــْأُمرُ  َمَطرَِه ـــــثَ  َتْحـــــِبسَ  َأنْ  اَألْرضَ  َوَي ـــــا ثـُُل ُـــــم  نـََباتَِه  ث

ــــــَماءَ  يَــــــْأُمرُ  ــــــَنةِ ال ِفــــــي الس انَِيــــــةِ  سَويَــــــْأُمرُ  َمَطرَِهــــــا ثـُُلثَــــــيْ  فـَُتْحــــــِبسُ  الث 
ــــيْ  فـَُتْحــــِبسُ  اَألْرضَ  ــــا ثـُُلَث ــــَماءَ  يَــــْأُمرُ  ثُــــم  نـََباتَِه ــــَنةِ  ِفــــي الس ــــةِ  الس  الثالَِث

 فـَُتْحـــــِبسُ  اَألْرضَ  َويَـــــْأُمرُ  َقطْـــــَرةً  تـَْقطُـــــرُ  فَـــــالَ  ُكلـــــهُ  َمَطَرَهـــــا فـَُتْحـــــِبسُ 
 التهليـــــل ظلـــــف ذات يبقـــــى فـــــال َخْضـــــَراءَ  تـُْنِبـــــتُ  فَـــــالَ  ُكلـــــهُ  نـََباتـََهـــــا

ـــــك ويجـــــزئ والتحميـــــد والتكبيـــــر  هــــــ(". الطعـــــام مجـــــزأة علـــــيهم ذل
   .أمامة أبي عن) الضياء ك خزيمة ابن
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 وال اهللا تعبــــدوا أنْ  ُأُمــــرُُكمْ  ثَــــَالثٍ  َعــــنْ  وأْنهــــاُكمْ  بِــــَثَالثٍ  آُمــــرُُكمْ " - ١٦
ـــــــلِ  تـَْعَتِصـــــــُموا وأن شـــــــيئا بـــــــه تشـــــــركوا  تـََفرقُـــــــوا والَ  َجِميعـــــــاً  اهللا ِبَحْب

ــــَمُعوا  وقَــــال ِقيــــلٍ  َعــــنْ  وأْنهــــاُكمْ  آُمــــرَُكمْ  اهللا َوالهُ  ِلَمــــنْ  َوُتِطيُعــــوا َوَتْس
  .هريرة أبى عن) حل(". الَمالِ  وإَضاَعةِ  السؤالِ  وََكثْـَرةِ 

َــــــةُ " - ١٧ ــــــاِفقِ اْلمُ  آي َــــــَالثٌ  ن ــــــدَ  وإَذا َكــــــَذبَ  َحــــــدثَ  إَذا: ث ــــــفَ  وَع  أْخَل
  .هريرة أبى عن) ن ت ق(". خانَ  ائْـُتِمنَ  وإَذا

ــــــي أحــــــدُُكمْ  ســــــها إذا" - ١٨ ــــــمْ  صــــــالتِهِ  ِف َل َــــــْدرِ  فـَ  أوِ  َصــــــلى واِحــــــَدةً  ي
َنتَـــــْينِ   أْربعـــــاً  أوْ  َصـــــلى َثَالثًــــا يَـــــْدرِ  لَــــمْ  فـــــِإنْ ، واِحـــــَدةٍ  علــــى فْلَيـــــْبنِ  اثـْ
ـــــْبنِ  ْلَي ـــــلَ  َســـــْجَدتـَْينِ  وْلَيْســـــُجد ٢ثـــــالثٍ  علـــــى فـَ ْب ) ت(". ُيَســـــلمَ  أنْ  قـَ

  .عوف بن الرحمن عبد عن
ْتهُ  أحـــــدُُكمْ  عطَـــــسَ  ِإذا" - ١٩ ْلُيَشـــــم  ثـــــالثٍ  علـــــى زَادَ  فـــــِإنْ ، َجِليُســـــهُ  فـَ

  .هريرة أبي عن) د(". ثالث بـَْعدَ  ُيَشمتُ  َوَال ، َمزْْكومٌ  فـَُهوَ 
ــــــاتَ  ِإذا" - ٢٠ ــــــعَ  اِإلْنســــــانُ  م َقَط ــــــهُ  انـْ ــــــنْ  إال  َعَمُل ــــــَالث ِم ــــــَدَقةٍ : ٣َث  َص

ــــةٍ  ــــمٍ  أوْ  جارَِي ــــعُ  ِعْل ــــهِ  يـُْنتَـَف ــــد أو ِب ــــدعو صــــالح ول ــــه ي ) ٣ م خــــد(". ل
  .هريرة أبي عن

ـــرُ " - ٢١ ـــا َخيـْ ـــَدهُ  اِإلْنســـانُ  ُيَخلـــفُ  َم ـــَالثٌ  بـَْع ـــدٌ : َث ـــْدُعو صـــاِلحٌ  َوَل  لَـــهُ  َي
ُلغُــــهُ  َتْجــــِري َوَصــــَدَقةٌ   هــــــ(". بـَْعــــِدهِ  ِمــــنْ  بِـــــهِ  يـُْنتَـَفــــعُ  َوِعْلــــمٌ  أْجُرهـــــا يـَبـْ

  .قتادة أبي عن) حب

                                                           
  .وھو اBقلّ ". وليبِن على ما استيقن: "في بعض الروايات  ٢
عن أبي ) حم طب". (أْرَبَعة ُتْجَرى َعلَْيِھْم أُجوُرُھْم َبْعَد الَمْوتِ : "حوھو ليس تحديداً، ففي الصحي  ٣

  .أمامة
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 ُســــَورٍ  ثَــــالثِ  ِفـــي أجــــابَ  بــــه دعـــي إذا الــــذي األعظــــم اهللا اســـم" - ٢٢
ـــــْرآنِ  مـــــنَ  ـــــي: الُق  عـــــن) ك طـــــب هــــــ(". وطـــــه عمـــــران وآل البقـــــرة ِف
  .أمامة أبي

ـــا" - ٢٣ ْجـــلُ  أمـــرْ  الر ْليَـْنثـُ ـــْلهُ  رَأَســـهُ  فـَ ـــْعرِ  ُأُصـــولَ  يـَْبلـــغَ  َحتـــى فـَْليْغِس الش ،
 ثــــالثَ  رَأســــها علــــى لِتَـْغــــِرفْ ، تـَْنقَضــــهُ  ال أنْ  علْيهــــا فَــــَال  الَمــــْرأةُ  وأمــــا

  .ثوبان عن) د(". َتْكِفيها َغْرفاتٍ 
، مـــاءٍ  ِمـــنْ  َحثَيـــاتٍ  ثـــالثَ  رَأِســـكِ  علـــى َتْحثِـــي أنْ  َيْكِفيـــكِ  ِإنَمـــا" - ٢٤

 ــــــم ــــــاءِ  مــــــنَ  َجَســــــِدكِ  ســــــائِرِ  علــــــى تُِفيِضــــــي ث ــــــِإذا، الَم ــــــتِ  َف  قــــــدْ  أْن
  .سلمة أم عن) ٤ حم(". َطُهْرتِ 

". َوَحْمــــراءَ  وبـَْيضــــاءَ  َســــْوداءَ : تربــــات ثــــالث مــــن خلــــق آدم إن" - ٢٥
  .ذر أبي َعن) سعد اْبن(
َعـــــــــاَلى اهللا إنّ " - ٢٦  الســــــــــمواتِ  َيْخلُــــــــــقَ  أنْ  قْبـــــــــلَ  ِكتابــــــــــاً  َكَتــــــــــبَ  تـَ

ـــأْلَفيْ  واَألْرضَ  ـــوَ  عـــامٍ  ب ـــدَ  وُه ـــه العـــرش ِعْن ـــزل وإن ـــه أن ـــْينِ  من  َخـــَتمَ  آيـَتَـ
 فـَيَـْقَربُهـــــــا ليـــــــالٍ  ثــــــالثَ  َدارٍ  ِفـــــــي يـُْقـــــــَرآن َوَال  البَـَقــــــَرةِ  ُســـــــورَةَ  ِبِهمــــــا

  .بشير بن النعمان عن) ك ن ت(". الشْيطانُ 
ــــُتمْ  فَــــِإذا بِالَمِديَنــــةِ  أْســــَلُموا الِجــــن  ِمــــنَ  نَفــــرا إنّ " - ٢٧ ُهمْ  أَحــــداً  رَأَيـْ ــــنـْ  ِم

 فــــاقُتلوهُ  تـَْقتُـُلــــوهُ  أنْ  بـَْعــــدُ  َلُكــــمْ  بَــــَدا إنَ  ثــــم ! َمــــراتٍ  ثــــالثَ  َفَحــــذروهُ 
  .سعيد أبي) د حم(". الثالث بعد

ــــــةٍ  َصــــــالةُ  ِإنّهــــــا" - ٢٨ ــــــةٍ  رَْغَب ، ِخصــــــالٍ  ثَــــــالثَ  ِفيَهــــــا اهللا َســــــأَْلتُ  ورَْهَب
 ُيســـــــِحَتكمْ  َال  َأن ســــــأْلتهُ ) ١: (َواِحــــــدةً  وَمنَـَعنِــــــي اثَنتَـــــــْينِ  فَأْعطــــــاني
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َلكمْ  كـــــانَ  َمـــــنْ  أصـــــابَ  ِبَعـــــَذابٍ  ـــــبـْ  َال  َأن وســـــأَْلُتهُ ) ٢(، فَأْعطانِيهـــــا قـَ
 وســـــأَلتهُ ) ٣(، فأْعطانِيهـــــا فـََيْجتاحهـــــا َعـــــُدّواً  بـَْيَضـــــِتكمْ  علـــــى ُيَســـــّلطَ 

ُــــــِذيقَ  ِشــــــَيعاً  يـُْلِبَســــــكمْ  َال  َأن ــــــْأسَ  بـَْعَضــــــكمْ  وي ــــــضٍ  ب ". َفمَنعنيهــــــا بـَْع
ــــــــد َعــــــــن) الضــــــــياء طــــــــب ع(  حــــــــب ن ت حــــــــم( اْلُخَزاِعــــــــيّ  َخاِل

  .خباب عن) الضياء
٢٩ - " َخِلفــــاتٍ  ثــــالثَ  َيِجــــدَ  أنْ  أْهِلــــهِ  ِإلَــــى رََجــــعَ  ِإذا أَحــــدُكمْ  أُيِحــــب 

ـــَثَالثُ  ِســـماٍن؟ ِعظـــامٍ  ـــرٌ  َصـــالَتِهِ  ِفـــي أَحـــدُُكم ِبِهـــن  يـَْقـــَرأُ  آيـــاتٍ  فـَ  َخيـْ
*  .هريــــرة أبــــي عــــن) هـــــ م(". ِســــمانٍ  ِعظــــامٍ  َخِلفــــاتٍ  ثَــــالثِ  ِمــــنْ  لــــهُ 

  .الناقة الحامل: الخلفة
َـــــالثٌ  االْســـــِتْئذانُ " - ٣٠ ـــــكَ  ُأِذنَ  فـــــإنْ ! ث ـــــن) ت م(". فـــــاْرِجعْ  وإال  ل  َع

  .سعيد َوأبي ُموَسى أبي
 ِفــــي َســــْهمٌ  لَــــهُ  َمــــنْ  َتعــــالى اهللا َيْجَعــــلُ  َال : َعَلــــْيِهن  أْحِلــــفُ  ثــــالثٌ " - ٣١

ـــــــالةُ : َثالَثَـــــــةٌ  اِإلْســـــــالمِ  وأْســـــــُهمُ  لَـــــــهُ  َســـــــْهمَ  َال  َكَمـــــــنْ  االْســـــــَالمِ  الص 
ْنيا ِفــــي َعْبـــداً  اهللا يـَتَــــَولى َوَال  والزكـــاةُ  والصـــْومُ  يَـــهُ  الـــدـــَرهُ  فـَُيول  يـَــــْومَ  َغيـْ
ـــــةِ  ـــــلٌ  ُيِحـــــب  َوَال  الِقياَم ـــــمْ  اهللا َجَعلَـــــهُ  إال  قـَْومـــــاً  رَُج  لَـــــوْ  والراِبَعـــــةُ  َمَعُه
ــــتُ  ْنيا ِفــــي َعْبــــداً  اهللا َيْســــتُـرُ  َال : آثَــــمَ  َال  أنْ  رََجــــْوتُ  َعَلْيهــــا َحَلْف الــــد 

 َرهُ  ِإال  َعـــــن) ع( َعاِئَشــــة َعــــن) َهــــب ك ن حـــــم(". الِقياَمــــةِ  يـَــــْومَ  َســــتـْ
  .أمامة أبي َعن) طب( َمْسُعود اْبن

 وال صـــــدقة مـــــن َعْبـــــدٍ  مـــــالُ  نـََقـــــصَ  َمـــــا: َعَلـــــْيِهن  أْقِســـــمُ  ثـــــالثٌ " - ٣٢
 َوَال  ِعـــــزاً  َوَجـــــل  َعـــــز  اهللا زاَدهُ  ِإال  َعَلْيهـــــا َصـــــبَـرَ  َمْظِلَمـــــةً  عبـــــد ظلـــــم
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ــــَتحَ  ــــَتحَ  ِإال  َمســــأََلةٍ  بــــابَ  َعْبــــدٌ  فـَ ْقــــرِ  بــــابَ  َعَلْيــــهِ  اهللا فـَ ) ت حــــم(". فـَ
  .األنماري َكْبَشة أبي َعن

ـــــــالثٌ " - ٣٣  َوَحْيـــــــفُ  بـــــــاألَْنواءِ  االْسِتْســـــــقاءُ : ُأمتِـــــــي علـــــــى َأَخـــــــاف ث
  .سمرة بن َجابر َعن) طب حم(". بالَقَدرِ  َوَتْكِذيبٌ  السْلطانِ 

ـــــَزْلنَ  لَــــــمْ  ثَـــــَالثٌ " - ٣٤  والنياحــــــة باَألْحســـــابِ  التفــــــاُخرُ : ُأمتِـــــي ِفــــــي تـَ
  .أنس عن) ع(". واألنواء

ـــــالثٌ " - ٣٥ : اِإلْســـــالم أْهـــــلُ  يَـــــَدُعُهن  َال  الجاِهِليـــــةِ  أْهـــــلَ  ِفْعـــــلِ  ِمـــــنْ  ث
". الَميــــتِ  علــــى والنياَحــــةُ  النَســــبِ  ِفــــي َوَطْعــــنٌ  بالَكواِكــــبِ  اْستْســــقاءٌ 

  .مالك بن ُجَناَدة َعن) طب تخ(
ـــَرْجنَ  ِإذا ثـــالثٌ " - ٣٦ ـــعُ  َال  َخ َف ـــا نـَْفســـاً  يـَنـْ ـــم إيمانُه ـــت تكـــن ل  مـــن آمن

ــــْمسِ  طُلُـــــوعُ : َخْيــــراً  إيمانِهـــــا ِفــــي كســـــبت أو قبــــل َمْغرِِبهـــــا ِمـــــنْ  الش 
  .هريرة أبي َعن) ت م(". األْرضِ  ودابةُ  والدجالُ 

 َشـــــْربَةُ  أوْ  ِمْحَجـــــمً  َفَشـــــْرَطةُ ، ِشـــــفاءٌ  َشـــــيءٍ  ِفـــــي كـــــانَ  إنْ  ثَـــــالثٌ " - ٣٧
) حـــــم(". ُأِحبــــهُ  َوَال  الَكـــــي  أْكــــَرهُ  َوأَنـــــا أَلمــــاً  ُتِصـــــيبُ  َكيــــةٌ  أوْ  َعَســــلٍ 

  .عامر بن عقبة عن
 الســــــــــنا: الســـــــــام ِإال  َداءٍ  ُكــــــــــل  ِمـــــــــنْ  ِشــــــــــفاءٌ  ِفـــــــــيُهن  ثَـــــــــَالثٌ " - ٣٨

  .أنس عن) ن(". والسنوت
ـــــــــْزُلُهن  ِجـــــــــد  ِجـــــــــدُهن  ثَـــــــــَالثٌ " - ٣٩  والطـــــــــالقُ  النكـــــــــاحُ : ِجـــــــــد  َوَه

  .ُهَريـَْرة أبي َعن) هـ ت د(". والرْجَعةُ 
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". والِعْتـــــقُ  والنكـــــاح الطـــــالقُ : ِفـــــيهن  اللِعـــــبُ  يجـــــوز ال ثـــــالث" - ٤٠
  .عبيد بن فضالة َعن) طب(
 والســــواك الجمعــــة يـَــــْومَ  الُغْســــلُ : ُمْســـِلمٍ  ُكــــل  علــــى َحــــق  ثـــالثٌ " - ٤١

  .رجل عن) ش(". والطيب
ْنيا ِفــــي ْســــِلمِ اْلمُ  الَمــــرءِ  َســــعاَدةِ  ِمــــنْ  ِخصــــالٍ  ثــــالثُ " - ٤٢ الجــــارُ : الــــد 

ـــــاِلحُ  ـــــعُ  والَمْســـــَكنُ  الص ـــــبُ  الَواِس ـــــيءُ  والَمرَْك ) ك طـــــب حـــــم(". الَهِن
  .الحارث عبد بن نَاِفع َعن

ــــالثُ " - ٤٣ ــــَوةُ : ُمْســــَتجاباتٌ  َدَعــــواتٍ  ث  ْظلُــــومِ اْلمُ  َوَدْعــــَوةُ  الصــــاِئمِ  َدْع
  .ُهَريـَْرة أبي َعن) َهب عق(". ساِفرِ اْلمُ  وَدْعَوةُ 

ــــــالثُ " - ٤٤ ــــــواتٍ  ث ــــــيِهن  َشــــــك  الَ  ُمْســــــَتجاباتٌ  َدَع ــــــَوةُ : ِف ــــــدِ  َدْع  الَواِل
ــــِدهِ  علــــى ــــَوةُ  ســــاِفرِ اْلمُ  َوَدْعــــَوةُ  َوَل ــــومِ  َوَدْع ) ت د خــــد حــــم(". الَمْظُل

  .ُهَريـَْرة أبي َعن
 الصــــاِئمِ  َوَدْعــــَوةُ  ِلَولَــــِدهِ  الَوالِــــدِ  َدْعــــَوةُ : تـُــــَرد  َال  َدَعــــواتٍ  ثــــالثُ " - ٤٥

 الثالثيــــــات فــــــي مهرويــــــه بــــــن اْلحســــــن أَبُــــــو(". ســــــاِفرِ اْلمُ  وَدْعــــــَوةُ 
  .أنس عن) الضياء

 وُشـــُهودُ  الَمـــرِيضِ  ِعيـــاَدةُ : ُمْســـِلمٍ  ُكـــل  علـــى َحـــق  ُكلُهـــن  ثَـــَالثٌ " - ٤٦
ـــــــازَةِ  ـــــــدَ  ِإذا العـــــــاِطسِ  َوَتْشـــــــِميتُ  الَجَن ـــــــي عـــــــن) خـــــــد(". اهللا َحِم  أب

  .هريرة
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ةِ  َأْخــــَالق ِمــــنْ  ثــــالثٌ " - ٤٧ ــــو ــــُحورِ  وتَــــأِخيرُ  اِإلْفطــــارِ  تـَْعِجيــــلُ : النبُـ الس 
ـــــعُ  ـــــى الَيِمـــــينِ  َوَوْض ـــــمالِ  عل ـــــي الش  أبـــــي عـــــن) طـــــب(". الصـــــالةِ  ِف
  .الدرداء

ـــــــاتٌ  ثـــــــالثٌ " - ٤٨ ـــــــاَلى اهللا َخْشـــــــَيةُ : مْنِجي َع ـــــــي تـَ ـــــــر  ِف ـــــــةِ  الس  والَعالَنَِي
 وثــــالثٌ . والِغنَـــى الَفْقـــرِ  ِفــــي والَقْصـــدُ  والَغَضـــبِ  الرضــــا ِفـــي والَعـــْدلُ 

". بِنَـْفِســـــهِ  الَمـــــرءِ  واْعجـــــابُ  ُمطـــــاعٌ  َوُشـــــح  ُمتبِـــــعٌ  َهـــــًوى: ُمْهِلكـــــاتٌ 
  .أنس عن) طس التوبيخ ِفي الشْيخ أَبُو(
ـــــاراتٌ  َوثَـــــَالثٌ  ُمْنِجيـــــاتٌ  َوثَـــــالثٌ  ُمْهِلكـــــاتٌ  ثَـــــالثٌ " - ٤٩ َوثَـــــالثٌ  َكف 

ــــا;  َدرَجــــاتٌ  ــــعٌ  َوَهــــوىً  ُمطــــاعٌ  َفُشــــحٌ : ْهِلَكــــاتُ اْلمُ  فأم  واْعجــــابُ  ُمتَب
ــــــا بِنَـْفِســــــهِ  الَمــــــْرءِ  ــــــي فالَعــــــْدلُ : ْنِجيــــــاتُ اْلمُ  وأم  والرضــــــا الَغَضــــــبِ  ِف

ـــر  ِفـــي َتعـــالى اهللا وَخْشـــَيةُ  والِغنَـــى الَفْقـــرِ  ِفـــي والَقْصـــدُ  والَعالنِيَـــةِ  الس 
ــــارَاتُ  وأمــــا;  ــــالةِ  فاْنِتظــــارُ : الَكفــــالةِ  بـَْعــــدَ  الصالُوُضــــوءِ  واْســــباغُ  الص 

ــــي ــــبَـَراتِ  ِف ــــلُ  الس ــــدامِ  ونـَْق ــــى اَألْق ــــا;  الجماعــــاتِ  ِإَل ــــدرَجاتُ  َوأم : ال
ـــــَالمِ  وإْفشـــــاءُ  الطعـــــامِ  فإطعـــــامُ  ـــــالةُ  السْيـــــلِ  والصـــــاسُ  باللنيـــــام والن ."

  .عمر ناب عن) طس(
َقـــــدْ  فـََعَلُهـــــن  َمـــــنْ  ثَـــــَالثٌ " - ٥٠  اهللا َعَبـــــدَ  َمـــــنْ : اِإليَمـــــانِ  َطْعـــــمَ  َطِعـــــمَ  فـَ

 نفســــــه ِبهــــــا طَيَبــــــةً  مالِــــــهِ  زَكــــــاةَ  وأْعطَــــــى اهللا ِإال ِإلَــــــهَ  َال  وأنــــــهُ  َوْحــــــَدهُ 
 الَمرِيَضــــةَ  َوَال  الدرِنَــــةَ  َوَال  الَهرَِمــــةَ  يـُْعِطــــي َوَال  عــــامٍ  ُكــــل  َعَلْيــــهِ  رافــــدة

ــــــْرطَ  َوَال  ِئيمـــــــةَ  الشأْمـــــــواِلُكمْ  أْوَســــــطِ  ِمـــــــنْ  ولِكــــــنْ  الل  لَـــــــمْ  اهللا فــــــإن 
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ــــَرهُ  َيْســــأْلُكمْ  ـــــى ِبَشــــرهِ  يــــْأُمرُْكمْ  َولَـــــمْ  َخيـْ عبـــــد عــــن) د(". نـَْفَســــهُ  َوزَك 
  .الغاضري معاوية بن اهللا

َـــــَالثٌ " - ٥١ ـــــنْ  ث ـــــهِ  ُكـــــن  َم ـــــدَ  ِفي ـــــونَ  أنْ ) ١(: اِإليمـــــانِ  َحـــــَالَوةَ  َوَج  َيُك
ـــــولُهُ  اهللا ـــــب  َوَرُس ـــــهِ  أَح ـــــا إلَْي ـــــَواُهما ِمم ـــــْرءَ  ُيِحـــــب  وأنْ ) ٢(، ِس  َال  الَم

َقـــــَذهُ  إذْ  بـَْعـــــدَ  الُكْفـــــرِ  ِفـــــي يـَُعـــــودَ  أنْ  َيْكـــــَرهَ  وأنْ ) ٣(، هللا ِإال  ُيِحبـــــهُ   أنـْ
ــــهُ  اهللا  عــــن) هـــــ ن ت ق حــــم(". النــــارِ  ِفــــي يـُْلَقــــى أنْ  َيْكــــَرهُ  َكَمــــا ِمْن

  .أنس
ـــــنْ  ثـــــالثٌ " - ٥٢ ـــــوَ  فيـــــهِ  ُكـــــن  َم  َوَحـــــج ( وَصـــــلى صـــــامَ  وِإنْ  ُمنـــــاِفقٌ  فـَُه

 َوَعـــــدَ  َوِإذا َكـــــَذبَ  َحـــــدثَ  ِإذا َمـــــنْ : "ُمْســـــِلمٌ  ِإنـــــي" وقـــــالَ ) واْعَتَمـــــرَ 
 فـــــي الشـــــيخ أبـــــو اإليمـــــان فـــــي رســـــتة(". خـــــان ائـــــتمن وإذا أْخلَــــفَ 
  .أنس عن) التوبيخ

ــــــاِفقِ اْلمُ  ِفــــــي" - ٥٣  َوَعــــــدَ  َوِإَذا َكــــــَذبَ  َحــــــدثَ  ِإَذا: ِخَصــــــالٍ  ثَــــــَالثُ  َن
  .جابر عن) اْلبَـزار(". َخانَ  ائْـُتِمنَ  َوِإَذا َأْخَلفَ 

ــــــالثٌ " - ٥٤ ــــــَرد  َال  ث ــــــدْهنُ  الَوســــــاِئدُ : تـُ ــــــن عــــــن) ت(". واللــــــَبنُ  وال  اب
  .عمر

 أبــــــي عــــــن) هـــــــ(". والنــــــارُ  والَكــــــألُ  الَمــــــاءُ : يُْمــــــنَـْعنَ  َال  ثــــــالثٌ " - ٥٥
  .هريرة

 َوَعــــــنِ  َيْســــــتَـْيِقظَ  َحتــــــى النــــــاِئمِ  َعــــــنِ : ثَــــــَالثٍ  َعــــــنْ  الَقَلــــــمُ  رُفَــــــعَ " - ٥٦
 ــــِبيــــى الصَحت  ــــى الَمْعُتــــوهِ  َوَعــــنِ  َيِشــــبَعــــن) ك هـــــ ت(". يـَْعِقــــلَ  َحت 

  .َعليّ 



 

 

١٢ 

 

ــــــَعاَدةٌ " - ٥٧ ــــــنِ  َس ــــــَالثٌ  آَدمَ  الْب ــــــَقاَوةٌ  َث ــــــنِ  َوَش ــــــَالثٌ  آَدمَ  الْب ــــــنْ . َث  َفِم
ــــَعاَدةِ  ــــنِ  َس ــــةُ : آَدمَ  اْب ــــاِلَحةُ  الزْوَج ــــبُ  الص ــــاِلحَ  َوالَمرَْك ــــَكنُ  الص  َوالَمْس

ـــــــعُ  ـــــــْقَوةٌ  اْلواِس ـــــــَالثٌ  آَدمَ  البْـــــــنِ  َوِش ـــــــوءُ  الَمْســـــــَكنُ : َث َوالَمـــــــْرَأةُ  الس 
  .سعد عن) الطيالسي(". السوءُ  َوالَمرَْكبُ  السوءُ 

 م(". ثـــــالث َمِســـــيَرةُ  ِجْلـــــِدهِ  َوِغَلـــــظُ  ُأُحـــــدٍ  ِمْثـــــلُ  اْلَكـــــاِفر ِضـــــْرسُ " - ٥٨
  .ليال ٣: أي*  .هريرة أبي عن) ت

ــــْومَ  اْلَكــــاِفرِ  ِضــــْرسُ " - ٥٩ ــــلُ  َوَفِخــــُذهُ  ُأُحــــدٍ  ِمْثــــلُ  اْلِقَياَمــــةِ  يـَ  اْلبَـْيَضــــاءِ  ِمْث
ـــــُدهُ  ـــــي َوَمْقَع َـــــَالثٍ  َمِســـــيَرةُ  النـــــارِ  ِف ـــــل ث ـــــذة مث ـــــي عـــــن) ت(". الرب  أب

  .هريرة
ـــنْ  ُطـــوَبى" - ٦٠ ـــي ِلَم ـــنَ  رآِن ـــي َوآَم ـــوَبى ِب ـــنْ  َوُط ـــنَ  ِلَم ـــي آَم ـــمْ  ِب ـــي َوَل  يـََرِن

  .عمر ابن عن) حميد بن عبد الطَياِلِسيّ ( ٤".َمراتٍ  َثَالثَ 
ــــلْ {" - ٦١ ــــوَ  ُق ــــوَذتـَْينِ } َأَحــــدٌ  اهللا ُه  ُتْصــــِبحُ  َوِحــــينَ  ُتْمِســــي ِحــــينَ  َوالُمَع

َـــــَالثَ  ـــــراتٍ  ث ـــــنْ  َتْكِفيـــــكَ  َم ـــــن اهللا عبـــــد عـــــن) ٣(". شـــــيء ُكـــــل  ِم  ب
  .خبيب

ـــــدَ  َأنْ  َأرَادَ  ِإَذا كـــــانَ " - ٦٢ ـــــَدهُ  َوَضـــــعَ  يـَْرُق ـــــى َي هِ  َتْحـــــتَ  اْلُيْمَن ـــــد ـــــم  َخ  ُث
ــــولُ  ــــي اللُهــــم : يـَُق ــــْومَ  َعــــَذاَبكَ  ِقِن َعــــثُ  يـَ ــــاَدكَ  تـَبـْ  َمــــراتٍ  ثَــــَالثَ  - ِعَب

  .حفصة عن) د(". –
َفـــــلَ  ِإَذا كــــانَ " - ٦٣ ــــرُ  ُعْمـــــَرةٍ  َأوْ  َحــــجّ  َأوْ  َغـــــْزوٍ  ِمــــنْ  قـَ َعَلـــــى ُيَكبـ  ُكـــــل 

 ِإال  ِإلَــــــهَ  َال : يقــــــول ثــــــم - تكبيــــــرات ثــــــالث - األرض ِمــــــنَ  َشــــــَرفٍ 

                                                           
  .سبع مرات: وسيأتي  ٤



- ١٣  - 

 

ــــَدهُ  اهللا ــــرِيكَ  َال  َوْح ــــه َش ــــه ل ــــك ل ــــه المل ــــى وهــــو الحمــــد ول  ُكــــل  عل
ــــــْيءٍ  ــــــِديرٌ  َش ــــــونَ  َق ــــــائُِبونَ  آيُِب ــــــُدونَ  َت ــــــاِجُدونَ  عاِب ــــــا َس ــــــُدونَ  ِلَربـَن  َحاِم
 َمالـــــك(". َوْحـــــَدهُ  اَألْحـــــَزابَ  َوَهـــــَزمَ  َعْبـــــَدهُ  َوَنَصـــــرَ  َوْعـــــَدهُ  اهللا َصــــَدقَ 

  .عمر ابن عن) ت د ق حم
ـــــــم" - ٦٤ ــــــــ حســـــــدونا مـــــــا بشـــــــيء اليهـــــــود تحســـــــدنا ل ـــــــالث( ب ) : ث

ـــــــأمين التســـــــليم ـــــــا واللهـــــــم( والت ـــــــك ربن  عـــــــن) هـــــــق(". )الحمـــــــد ل
  .إال ما بين قوسين، صحيح عائشة

ـــــمْ " - ٦٥ ـــــَراِهيمُ  َيْكـــــِذبْ  َل ُهن  ثِْنتَــــــْينِ : َكـــــَذبَاتٍ  ثَـــــَالثَ  ِإال  ِإبـْ  ِفـــــي ِمـــــنـْ
ـــــــهُ ) ١(، اهللا َذاتِ  ـــــــِقيمٌ  ِإنـــــــي{: قوُل ـــــــه) ٢(، }َس ـــــــل{: وقول ـــــــه ب  فعل

َنَمـــــا) ٣(، }هـــــذا كبيـــــرهم ـــــْومٍ  َذاتَ  ُهـــــوَ  َوبـَيـْ  َعَلـــــى أَتـــــى ِإذْ  َوَســـــارَةُ  يـَ
ـــــنَ  َجبـــــارٍ  ـــــاِبَرةِ  ِم ـــــلَ  الَجَب ـــــهُ  َفِقي ـــــا ِإن : َل ـــــالً  هاهن ـــــهُ  رَُج ـــــَرَأةٌ  َمَع ـــــنْ  اْم  ِم

: قــــال هــــذه؟ مــــن: فقــــال عنهــــا فســــأله إليــــه فََأْرَســــلَ  النــــاسِ  َأْحَســــنِ 
 ُمــــْؤِمنٌ  اَألْرضِ  َوْجــــهِ  َعَلــــى لَــــْيسَ  ســــارة يــــا: فقــــال ســــارة فــــأتى أختــــي
ـــِري ـــُركِ  َغْي ـــأَلَِني هـــذا وإن َوَغيـْ ـــهُ  َس ـــي أَنـــكِ  فََأْخبَـْرُت ـــالَ  ُأْخِت بِيِني َف ُتكـــذ 

ـــــلَ  َهـــــا فََأْرَس ـــــا ِإلَيـْ ـــــهِ  َدَخلَـــــتْ  فـََلم ـــــا ذَهـــــبَ  َعْلي  فَُأِخـــــذَ  بِيَـــــِدهِ  يـَتَـَناَوُلَه
 تـََناَوَلهـــــا ثُــــم  فَـــــُأْطِلقَ  اهللا فَــــَدَعتِ  َأُضـــــركِ  َوالَ  لِــــي اهللا اْدِعـــــي: فـََقــــالَ 
ــــــةً  ــــــذَ  ثَانَِي ــــــا فَُأِخ ــــــد  َأوْ  ِمثْـَلَه ــــــالَ  َأَش َق ــــــي: فـَ ــــــي اهللا اْدِع  َأُضــــــركِ  َوالَ  ِل

ــــــَدَعتْ  ــــــُأْطِلقَ  َف ــــــَدَعا َف ــــــضَ  َف ــــــهِ  بـَْع ــــــالَ  َحَجَبِت َق ّــــــكَ : فـَ ــــــمْ  ِإن ــــــْأتِِني َل  َت
ْيَتِنــــي ِإنَمــــا! بِِإْنَســــانٍ  ْتــــهُ  َهــــاَجرَ  فََأْخــــَدَمَها! ِبَشــــْيطَانٍ  أَتـَ  قَــــاِئمٌ  َوُهــــوَ  فَأَتـَ



 

 

١٤ 

 

ــــأَ  ُيَصــــلي ــــا؟ بِيَــــِدهِ  فََأْوَم ــــتْ  َمْهَي ــــاِجرِ  َكْيــــدَ  اهللا َرد : قَاَل ــــي اْلَف  َنْحــــرِهِ  ِف
  .هريرة أبي عن) ق حم(". َهاَجرَ  َوَأْخدمَ 

، َأَخــــَواتٍ  ثَــــَالثَ  َأوْ  بـََنــــاتٍ  ثَــــَالثَ  يـَُعــــولُ  ُأمِتــــي ِمــــنْ  َأَحــــدٌ  لَــــْيسَ " - ٦٦
  .َعاِئَشة َعن) َهب(". النارِ  ِمنَ  ِسْتراً  َلهُ  ُكن  ِإال  ِإلَْيِهن  فـَُيْحِسنُ 

 َوَســــَقاُهن  َوَأْطَعَمُهــــن  َعَلــــْيِهن  َفَصــــبَـرَ  بـََنــــاتٍ  ثَــــَالثُ  لَــــهُ  َكــــانَ  َمــــنْ " - ٦٧
 ـــنْ  وََكَســـاُهن ِـــهِ  ِم ـــهُ  ُكـــن  ِجَدت ـــاً  َل ـــنَ  ِحَجاب ـــْومَ  النـــارِ  ِم ـــةِ  يـَ  حـــم(". اْلِقَياَم

  .عامر بن عقبة عن) هـ
ــــةُ  ِإال  الــــدجالُ  َســــَيَطُؤهُ  ِإال  بـََلــــدٍ  ِمــــنْ  لَــــْيسَ " - ٦٨ َولَــــْيسَ ، َوالَمِديَنــــةُ  َمك 

َقاِبَهــــــا ِمــــــنْ  نـُْقــــــبٌ  يَـْنــــــِزلُ  َتْحُرُســــــَها َحــــــافينَ  الَمالَِئَكــــــةُ  َعَلْيــــــهِ  ِإال  أَنـْ  فـَ
ـــــبَخةِ  ِإلَْيـــــهِ  َيْخـــــُرجُ  رَجَفـــــاتٍ  ثَـــــَالثَ  بَِأْهِلَهـــــا الَمِدينَـــــةُ  فـَتَـْرُجـــــفُ  بِالس 

َها   .أنس َعن) ن ق(". َوُمَناِفقٍ  َكاِفرٍ  ُكل  ِمنـْ
ـــــــــوُ " - ٦٩ ـــــــــي اللْه ـــــــــَالثٍ  ِف ـــــــــبِ : َث ـــــــــكَ  تَْأِدي ـــــــــكَ  فـََرِس ـــــــــكَ  َورَْمِي  ِبَقْوِس

 أبـــــــي َعـــــــن) الرْمـــــــي فضـــــــل ِفـــــــي القـــــــّراب(". َأْهلَـــــــكَ  َوُمَالَعَبتِـــــــكَ 
  .اللهو المطلوب المحبوب: أي*  .الدرداء

ــــا" - ٧٠ ــــنْ  َم ــــدٍ  ِم ــــولُ  َعْب ــــي يـَُق ــــْومٍ  ُكــــل  َصــــَباحِ  ِف ــــةٍ  ُكــــل  َوَمَســــاءِ  يـَ َل : لَيـْ
 ِفــــــي َوالَ  اَألْرضِ  ِفــــــي َشــــــْيءٌ  اْســــــِمهِ  َمــــــعَ  َيُضــــــر  الَ  الــــــِذي اهللا ِبْســــــمِ 

ــــَماءِ  ــــِميعُ  َوُهــــوَ  الس ت(". شــــيء فيضــــره مــــرات ثَــــَالثَ  اْلَعِلــــيمُ  الس 
  .عثمان عن) ك هـ
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ــــَركَ  َمــــنْ " - ٧١ َــــَالثَ  الُجُمَعــــةَ  تـَ ــــاتٍ  َمــــراتٍ  ث ، ضــــرورة غيــــر ِمــــنْ  ُمتَـَوالَِي
ْلِبـــــهِ  َعَلـــــى اهللا طََبـــــعَ  ) ك هــــــ ن حـــــم( قتـــــادة أبـــــي َعـــــن) ك حـــــم(". قـَ

  .جابر عن
ــــَركَ  َمــــنْ " - ٧٢ ــــعَ  ِبَهــــا تـََهاُونــــاً  ُجَمــــعٍ  ثَــــَالثَ  تـَ ــــى اهللا طََب ــــهِ  َعَل ْلِب  ٤(". قـَ

  .الجعد أبي َعن) ك حم
ـــــــَركَ  َمـــــــنْ " - ٧٣  ِمـــــــنَ  ُكتِـــــــبَ ،  ُعـــــــْذرٍ  َغْيـــــــرِ  ِمـــــــنْ  ُجُمَعـــــــاتٍ  ثَـــــــَالثَ  تـَ

  .زيد بن ُأَساَمة َعن) طب(". نَاِفِقينَ اْلمُ 
 اللُهــــــم : الَجنــــــةُ  قَالَــــــتِ  َمــــــراتٍ  ثَــــــَالثَ  الَجنــــــةَ  اهللا َســــــَألَ  َمــــــنْ " - ٧٤

ـــهُ  ـــنِ ، الَجنـــةَ  َأْدِخْل ـــَتَجارَ  َوَم ـــنَ  اْس ـــَالثَ  النـــارِ  ِم ـــراتٍ  َث ـــتِ  َم : النـــارُ  قَاَل
 ُهمارِ  ِمنَ  َأِجْرهُ  اللأنس َعن) ك ن ت(". الن.  

ـــنْ " - ٧٥ ـــاَرقَ  َم ـــنْ  بَـــِريءٌ  َوُهـــوَ  َجَســـَدهُ  الـــروحُ  َف : الَجنـــةَ  َدَخـــلَ  ثَـــَالثٍ  ِم
  .ثـَْوبَان َعن) ك حب هـ ن ت حم(". َواْلُغُلولِ  َوالدْينِ  اْلِكْبرِ 

 اْســـــِمهِ  َمـــــعَ  َيُضــــر  الَ  الـــــِذي اهللا ِبْســــمِ : يُْمِســـــي ِحــــينَ  قـــــالَ  َمــــنْ " - ٧٦
ـــــي َشـــــْيءٌ  ـــــي َوالَ  اَألْرضِ  ِف ـــــَماءِ  ِف ـــــوَ  الس ـــــِميعُ  َوُه ـــــيمُ  الس ـــــَالثَ  اْلَعِل  َث
 ُيْصـــِبحُ  ِحـــينَ  قاَلَهـــا َوَمـــنْ  ُيْصـــِبحَ  َحتـــى بَـــَالءٌ  ُفْجـــَأةً  ُيِصـــْبهُ  لَـــمْ ، َمـــراتٍ 
ــــَالثَ  ــــراتٍ  َث ــــالء فجــــأة يصــــبه لَــــمْ  َم ) ك حــــب د(". يمســــي حتــــى ب

  .عثمان عن
 اْلَعَمـــــلِ  ِإْخـــــَالصُ : ُمْســـــِلمٍ  امـــــرئ قلـــــب علـــــيهن يغـــــل الَ  ثَـــــَالثٌ " - ٧٧

ـــــةِ  َوالنْصـــــحُ ، هللا ـــــِلِمينَ اْلمُ  ألَئِم ـــــُزومُ ، ْس ـــــاَعِتِهمْ  َوُل ـــــِإن  َجَم ـــــَوتـَُهمْ  َف  َدْع
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ــــنْ  َتُحــــوطُ  ــــمْ  َم ــــن) ك هـــــ حــــم(". َورَاَءُه ــــن ُجَبيــــر َع ) هـــــ د( مطعــــم ب
  .مسعود ابن َعن) هـ ت( ثَابت بن زيد َعن

ـــــُتُكمْ " - ٧٨ ـــــنْ  نـََهْي ـــــَالثٍ  َع ـــــا َث ـــــرُُكمْ  َوأََن ـــــن  آُم ـــــُتُكمْ ، ِبِه ـــــنْ  نـََهْي ـــــارَةِ  َع  زَِي
 َأنْ  اَألْشـــرِبَةِ  َعـــنِ  َونـََهْيـــُتُكمْ  تَـــْذِكَرةً  زِيَارَتَِهـــا ِفـــي فَـــِإن  فـَُزوُروَهـــا اْلُقبُـــورِ 

ــــرَ  ِوَعــــاءٍ  كــــل فــــي فاشــــربوا األدم ظــــروف فــــي إال َتْشــــَربُوا الَ   َأنْ  َغيـْ
 تَْأُكُلوَهــــــا َأنْ  اَألَضــــــاِحي ُلُحــــــومِ  َعــــــنْ  َونـََهْيــــــُتُكمْ  ُمْســــــِكراً  َتْشــــــَربُوا الَ 

  .بريدة َعن) د(". َأْسَفارُِكمْ  ِفي ِبَها َواْسَتْمِتُعوا َفُكُلوا َثَالثٍ  بـَْعدَ 
ـــــَرةَ  َوالَ  َعـــــْدَوى الَ " - ٧٩ ـــــْؤمُ  َوِإنَمـــــا، ِطيَـ اْلَفـــــَرسِ  ِفـــــي: ثَـــــَالثٍ  ِفـــــي الش 

  .عمر ابن عن) ق حم(". َوالدارِ  َوالَمْرَأةِ 
 بـَْعــــدَ  زَنَــــى رَُجــــلٌ : ثَــــَالثٍ  بِِإْحــــَدى ِإال  ُمْســــِلمٍ  امــــرئ دم يحــــل ال" - ٨٠

ـــد  َأوِ  ِإْحَصـــانٍ  َتـــلَ  َأوْ  ِإْســـَالمٍ  بـَْعـــدَ  ارَت ـــرِ  نـَْفســـاً  قـَ ـــهِ  فـَيُـْقَتـــلُ  َحـــقَ  ِبَغْي ". ِب
  .عائشة عن) ن حم( ُعْثَمان َعن) ك هـ ن ت حم(
ــــــَرَأةٍ  َيِحــــــل  الَ " - ٨١ ــــــْؤِمنُ  الْم ــــــاهللا تـُ ــــــْومِ  ِب ــــــى َتِحــــــد  َأنْ  اآلِخــــــرِ  َواْليَـ  َعَل

ـــــْوقَ  َميـــــتٍ   َأْشـــــُهرٍ  َأْربـََعـــــةَ  َعَلْيـــــهِ  َتِحـــــد  فَِإنـَهـــــا َزْوجٍ  إال لََيـــــالٍ  ثَـــــَالثِ  فـَ
نَــــب َحِبيبَــــة أمّ  َعــــن) ٣ ق حــــم(". َوَعْشــــراً   حــــم( جحــــش بنــــت َوزَيـْ

  .سلمة أمّ  َعن) ن( َوَعاِئَشة َحْفَصة َعن) هـ ت م
 مســــيرة تســــافر أن اآلِخــــرِ  َواْليَـــــْومِ  بِــــاهللا تـُــــْؤِمنُ  الْمــــَرَأةٍ  َيِحــــل  الَ " - ٨٢

  .عمر ابن عن) م(". محرم ذو ومعها إال ثالث
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ــــاهُ  يـَْهُجــــرَ  َأنْ  ِلُمْســــِلمٍ  َيِحــــل  الَ " - ٨٣ ــــْوقَ  َأَخ ــــالث فـَ ــــال ث ــــان لي ، يلتقي
ـــذي وخيرهمـــا، هـــذا ويصـــد هـــذا فيصـــد ـــدأ ال  ق حـــم(". بالســـالم يب

  .أيوب أبي عن) ت د
ـــــْوقَ  َأَخـــــاهُ  يـَْهُجـــــرَ  َأنْ  ِلُمْســـــِلمٍ  َيِحـــــل  الَ " - ٨٤ ـــــنْ ، ثَـــــَالثٍ  فـَ  َهَجـــــرَ  َفَم

  .هريرة أبي عن) د(". النار َدَخلَ  َفَماتَ  َثَالثٍ  فـَْوقَ 
ـــــْوقَ  ُمْســـــِلماً  يـَْهُجـــــرَ  َأنْ  ِلُمْســـــِلمٍ  َيُكـــــونُ  الَ " - ٨٥  َلِقَيـــــهُ  فَـــــِإَذا، َثالَثَـــــةٍ  فـَ

ــــــُرد  الَ  ذلــــــك كــــــل َمــــــراتٍ  ثَــــــَالثَ  َعَلْيــــــهِ  َســــــلمَ  َقــــــدْ ، َعَلْيــــــهِ  يـَ  بَــــــاءَ  فـَ
  .عائشة عن) د(". بِِإْثِمهِ 

ــــــِذبُ  َيْصــــــُلحُ  الَ " - ٨٦ ــــــي ِإال  اْلَك ــــــَالثٍ  ِف ــــــدثُ : َث ــــــلُ  ُيَح ــــــهُ  الرُج  اْمَرأََت
ــــيَـَها ــــي َواْلَكــــِذبِ  لِيُـْرِض ". النــــاسِ  بـَــــْينَ  لُِيْصــــِلحَ  َواْلَكــــِذبِ  الَحــــْربِ  ِف

  .يزيد بنت َأسَماء َعن) ت(
ــــــرُ " - ٨٧ ــــــى النــــــاسُ  ُيْحَش ــــــقَ  ثَــــــَالثِ  َعَل ــــــينَ ) ١(: َطَراِئ ، رَاِهبِــــــينَ  رَاِغِب

ــــــانِ ) ٢( َن ــــــى َواثـْ ــــــرٍ  َعَل َــــــةٌ  بَِعي ــــــى َوَثالَث ــــــرٍ  َعَل ــــــةٌ  بَِعي ــــــى َوَأْربـََع ــــــرٍ  َعَل  بَِعي
ــــــى َوَعْشــــــَرةٌ  ــــــرٍ  َعَل ــــــلَ  النــــــارَ  بَِقيــــــتُـُهمُ  َوُيْحَشــــــرُ ) ٣(، بَِعي ــــــمْ  لَِتِقي  َمَعُه
 َحْيــــــثُ  َمَعُهــــــمْ  َوُتْصــــــِبحَ  بَــــــاُتوا َحْيــــــثُ  َمَعُهــــــمْ  َوتَِبيــــــتَ  قَــــــاُلوا َحْيــــــثُ 
  .هريرة أبي َعن) ن ق(". َأْمَسْوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوُتْمِسيَ  َأْصَبُحوا

ــــْيطَانُ  يـَْعِقــــدُ " - ٨٨ ثَــــَالثَ  نَــــامَ  ُهــــوَ  ِإَذا َأَحــــدُِكمْ  رَْأسِ  قَاِفيَــــةِ  َعلَــــى الش 
ـــــَدةٍ  ُكـــــل  َمكـــــانَ  َيْضـــــِربُ ، ُعَقـــــدٍ  ـــــكَ ": ُعْق ـــــلٌ  َعَلْي ـــــلٌ  لَْي ، "فَاْرقُـــــدْ  َطوِي
َقظَ  فَـــِإنِ   ُعْقـــَدةٌ  اْنَحلـــتْ  تـََوضـــأَ  فَـــِإنْ  ُعَقـــَدةٌ  اْنَحلـــتْ  اهللا فَـــذََكرَ  اْســـتَـيـْ
 الـــــنـْفسَ  طَيـــــبَ  َنِشـــــيطاً  فََأْصـــــَبحَ  ُكلَهـــــا ُعَقـــــُدهُ  اْنَحلـــــتْ  َصـــــلى فَـــــِإنْ 
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 ْفسِ  َخِبيــــثَ  َأْصــــَبحَ  َوِإالأبــــي َعــــن) هـــــ ن د ق حــــم(". َكْســــَالنَ  الــــنـ 
  .هريرة

ـــِزلُ " - ٨٩  يـَُقـــالُ  نـَْهـــرٍ  ِعْنـــدَ  اْلَبْصـــَرةَ  ُيَســـمونَهُ  ِبغَـــاِئطٍ  ُأمتِـــي ِمـــنْ  نَـــاسٌ  يـَْن
ـــــرُ  ِجْســــرٌ  َعَلْيـــــهِ  َيُكــــونُ  َدْجَلـــــةُ : لَــــهُ   َأْمَصـــــارِ  ِمــــنْ  َوَتُكـــــونُ  َأْهُلَهــــا َيْكثـُ
ــــِلِمينَ اْلمُ  ــــِإَذا ْس ــــي كــــانَ  َف ــــرِ  ِف ــــانِ  آِخ ــــاءَ  الزَم ــــو َج ــــورَاءَ  بـَُن ْنُط ــــْومٌ  قـَ  قـَ

 النـْهــــــرِ  َشــــــط  َعَلــــــى يـَْنزِلُــــــوا َحتــــــى اَألْعــــــُينِ  َغارُ ِصــــــ اْلُوُجــــــوهِ  ِعــــــَراضُ 
ــــرقَ  َيتَـَف ــــةٌ  ِفــــَرقٍ  ثَــــَالثَ  َأْهُلَهــــا فـَ  َوالبَـريــــةَ  اْلبَـَقــــرِ  َأْذنَــــابَ  يَْأُخــــُذونَ  ِفْرَق

ــــــــةٌ  َوَهَلُكــــــــوا ُفِســــــــِهمْ  يَْأُخــــــــُذونَ  َوِفْرَق ــــــــُروا ألَنـْ ــــــــةٌ  وََكَف ــــــــونَ  َوِفْرَق  َيْجَعُل
ـــــَهَداءُ  َوُهـــــمُ  َويـَُقـــــاتُِلونـَُهمْ  ُظُهـــــورِِهمْ  َخْلـــــفَ  َذرَارِيـَُهـــــمْ  د حـــــم(". الش (

  .بكرة أبي عن
  )٣( ثالثة •

 ِفــــي وُمْبتَــــغٍ  الَحــــَرمِ  ِفــــي ُمْلِحــــدٌ : ثالَثــــةٌ  اهللا ِإلَــــى النــــاسِ  أبـْغَــــضُ " - ٩٠
ــــــبٌ  الَجاِهِليــــــةِ  ُســــــنةَ  اإلْســــــَالمِ  ــــــرِ  امــــــرئ دم وُمطِل ــــــقَ  َحــــــقَ  بَغْي  لِيُـْهرِي

  .عباس ابنِ  َعن) خَ (". َدَمهُ 
ـــــةَ  إنّ " - ٩١ ـــــى لََتْشـــــَتاقُ  الَجّن ـــــيَ : ثالثَـــــةٍ  ِإَل ـــــارٍ  َعِل ت(". وســـــلمان وَعم 

  .أنس عن) ك
ــــَلْيمانَ  إنّ " - ٩٢ ــــا َداُودَ  بــــنَ  ُس ــــتَ  بـَنَــــى َلم  َعــــز  اهللا ســــَألَ  الَمْقــــدسِ  بـَْي

 ــــــهُ  ُحْكَمــــــهُ  ُيصــــــاِدفُ  ُحْكمــــــاً  اهللا ســــــَألَ : ثالثَــــــة ِخــــــالالً  َوَجــــــل  فْأوتَِي
ــــــهُ  بـَْعــــــِدهِ  ِمــــــنْ  َألَحــــــدٍ  يـَْنَبِغــــــي َال  ُمْلكــــــاً  اهللا وســــــألَ   اهللا وســــــَألَ  فُأْوتَِي
ــــــينَ  ــــــَرغ ِح ــــــنْ  ف ــــــاءِ  ِم ــــــِجدِ  بِن ــــــهُ  َال  أنْ  الَمْس ــــــدٌ  يَْأتَِي َهــــــُزهُ  َال  أَح  إالّ  يـَنـْ
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ــــْومِ  َخِطيَئِتــــهِ  ِمــــنْ  ُيْخرَِجــــهُ  أنْ  ِفيــــهِ  الصــــالةُ  َنتــــانِ  أمــــا ُأمــــهُ  َوَلَدْتــــهُ  َكيَـ  اثـْ
ــــدْ  ــــدْ  َيكــــونَ  أنْ  وأرجــــوا ُأْعطيَـُهمــــا فـََق ــــةَ  ُأْعِطــــيَ  َق  هـــــ ن حــــم(". الثّالَِث
  .عمرو ابن عن) ك حب

ـــــْؤمُ  إنّمـــــا" - ٩٣ ارِ  والَمـــــْرَأةِ  الَفـــــَرسِ  ِفـــــي: َثالثَـــــةٍ  ِفـــــي الشد خَ (". والـــــد 
  .عمر اْبن َعن) هـ

ـــــْزرَع ِإنَمـــــا" - ٩٤  ُمـــــِنحَ  ورَُجـــــلٌ  يـَْزرَُعهـــــا فهـــــوَ  أْرضٌ  لـــــهُ  رَُجـــــلٌ : ثالثـــــةٌ  يـَ
ــــــْزرَعُ  فهــــــوَ  أْرضــــــاً  ــــــا يـَ ــــــِنحَ  َم ــــــلٌ  ُم ــــــَذَهبٍ  أْرضــــــاً  اســــــَتْكَرى ورَُج  أوْ  ب
  .خديج بن رافع عن) هـ ن د(". ِفضةٍ 

 مثلــــــه خمســــــة نبعــــــث َجْيشــــــاً  وابَعــــــثْ  عليــــــكَ  َفَســــــنُـْنِفقْ  أنِفــــــقْ " - ٩٥
 ُســـْلطانٍ  ُذو: ثالثَـــةٌ  الَجنـــةِ  وأهـــلُ ! َعصـــاكَ  َمـــنْ  أطاَعـــكَ  بمـــن وقاتـــل

ــــــقٌ  ُمَتَصــــــدقٌ  ُمقِســــــطٌ  ــــــلٌ  ُمَوّف ــــــيمٌ  َورَُج ــــــقُ  رَِح  ذي لكــــــل القلــــــب رَِقي
ــــى ــــف ومســــلم قرب ــــفٌ  وعفي ــــالٍ  ُذو ُمتَـَعف ــــةٌ  النــــارِ  وأهــــلُ ;  ِعي : َخْمَس

ـــِعيفُ  ــِذي الضـــرَ  َال  الـ  أْهـــالً  يـَْبتَـغُـــونَ  َال  تـَبَـــعٌ  ِفـــيكمْ  ُهـــمْ  الـــِذينَ  لَـــهُ  زَبـْ
ــــــاال َوَال  ــــــى َال  الــــــِذي والخــــــاِئنُ  َم ــــــعٌ  لــــــهُ  َيْخَف َــــــهُ  إال  َدق  وإنْ  َطَم  خان

ـــــــلٌ  ـــــــوَ  إال  يُْمســـــــي َوَال  ُيْصـــــــِبحُ  َال  ورَُج  أْهِلـــــــكَ  َعـــــــن ُيخاِدُعـــــــكَ  وُه
ــــْنِظيرَ  والَكــــِذبَ  الُبْخــــلَ  وذََكــــرَ ;  ومالِــــكَ  ــــاشَ  والش م حــــم(". الَفح (

  .حمار بن عياض َعن
ــــِدي" - ٩٦ ــــدُ : ثالثَــــةٌ  األَْي َي  ويَــــدُ  َتِليهــــا التــــي ْعطــــياْلمُ  ويَــــدُ  الُعْليــــا اهللا فـَ

ــــاِئل ــــْفلي الس د حــــم(". نـَْفِســــكَ  َعــــنْ  تـَْعِجــــزْ  َوَال  الَفْضــــلَ  فَــــأْعطِ  الس 
  .نضلة بن مالك عن) ك
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ــــُحورِ  والثرِيـــــدِ  الَجَماَعــــةِ  ِفـــــي: َثالَثَــــةٍ  ِفـــــي البَـرََكــــةُ " - ٩٧ طـــــب(". والس 
  .سلمان عن) هب

 َال  َكَمــــــنْ  االْســــــَالمِ  ِفــــــي َســــــْهمٌ  لَــــــهُ  َمــــــنْ  َتعــــــالى اهللا َيْجَعــــــلُ  َال "" - ٩٨
ــــــهُ  َســــــْهمَ  َــــــةٌ  اِإلْســــــالمِ  وأْســــــُهمُ ، َل ــــــالةُ : َثالَث ــــــْومُ  الص كــــــاةُ  والصوالز ."

 َعــــن) طــــب( َمْســــُعود اْبــــن َعــــن) ع( َعاِئَشــــة َعــــن) َهــــب ك ن حــــم(
  .أمامة أبي

َـــــــةٌ " - ٩٩ ـــــــَوتـُُهمْ  ُتْســـــــَتجابُ  َثالث ـــــــدُ : َدْع ـــــــومُ  والُمســـــــاِفرُ  الَواِل ". والَمْظُل
  .عامر بن عقبة عن) طب حم(
ــــةٌ " -١٠٠ ــــْونـُُهم َتعــــالى اهللا علــــى َحــــق  َثالث ــــدُ اْلمُ  :َع ــــي جاِه ــــِبيلِ  ِف  اهللا َس

ــــــبُ  ــــــدُ  الــــــِذي والُمكاَت ــــــدُ  الــــــِذي والنــــــاِكحُ  اَألداءَ  يُرِي ". الَعفــــــافَ  ِيرِي
  .هريرة أبي عن) ك هـ ن ت حم(
ـــي َثالثَـــةٌ " -١٠١ ـــى َخـــَرجَ  رَُجـــلٌ : َوَجـــل  َعـــز  اهللا َضـــمان ِف ـــنْ  َمْســـِجدٍ  ِإَل  ِم

 َتعـــــالى اهللا َســــِبيلِ  ِفــــي غازيـــــاً  َخــــَرجَ  َورَُجــــلٌ  َوَجـــــل  َعــــز  اهللا َمســــاِجدِ 
  .هريرة أبي َعن) حل(". َحاجا َخَرجَ  ورَُجلٌ 

ــــةٌ " -١٠٢ ــــمْ  َثالََث ــــلٌ : اهللا علــــى ضــــاِمنٌ  ُكلُه ــــَرجَ  رَُج ــــاً  َخ ــــي غازِي ــــبيلِ  ِف  َس
ـــــُردهُ  أوْ  الَجنـــــةَ  فـَُيْدِخَلـــــهُ  يـَتَـَوفـــــاهُ  َحتـــــى اهللا علـــــى ضـــــاِمنٌ  فـَُهـــــوَ  اهللا  يـَ

ــــــنْ  نــــــالَ  ِبَمــــــا ــــــى راحَ  َورَُجــــــلٌ  َغِنيَمــــــةٍ  أوْ  أْجــــــرٍ  ِم  فـَُهــــــوَ  الَمْســــــِجدِ  ِإَل
ـــنْ  نـــالَ  بمـــا يـــرده أو الجنـــة فيدخلـــه يتوفـــاه حتـــى اهللا علـــى ضـــاِمنٌ   ِم

ــــلٌ  أْجــــرٍ  ــــهُ  َدَخــــلَ  َورَُج ــــوَ  ِبَســــالمٍ  بـَْيَت  حــــب د(". اهللا علــــى ضــــاِمنٌ  فـَُه
  .أمامة أبي عن) ك
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 والعــــــاق  الَخْمــــــرِ  ُمــــــْدِمنُ : الَجنــــــةَ  َعَلــــــْيِهمْ  اهللا َحــــــرمَ  قَــــــدْ  ثالثــــــةٌ " -١٠٣
ـــديُوثُ  ـــر  الـــِذي وال ـــي يُِق ـــهِ  ِف ـــث أْهِل ـــن عـــن) حـــم(". الخب *  .عمـــر اب

  .الزنا، قاله المناوي: الخبث أي
ـــــنْ  ثالثـــــةٌ " -١٠٤ ـــــرُُكُهن  َال  الجاِهِليـــــة أْعمـــــالِ  ِم ـــــنُ : النـــــاسُ  يـَتـْ ـــــي الطْع  ِف

ـــةِ  األَْنســـابِ  ـــى والنياَح ـــْوُلُهمْ  الَميـــتِ  عل ـــا وقـَ ـــوء مطرن ". وكـــذا كـــذا بن
  .عوف بن عمرو عن) طب(
ــــــــةٌ " -١٠٥ ــــــــنَ  َثالََث ــــــــرُ : الجاِهِليــــــــةِ  ِم ــــــــنُ  باَألْحســــــــابِ  الَفْخ ــــــــي والطْع  ِف

  .سلمان عن) طب(". والنياحة األنساب
ــــــةٌ " -١٠٦ ــــــنَ  ثالث ــــــعاَدةِ  ِم ــــــةٌ  الس ــــــنَ  وثالث ــــــقاءِ  ِم ــــــنَ ، الش ــــــعاَدةِ  َفِم الس :

ــــــْرأةُ  ــــــاِلَحةُ  الَم ــــــكَ  َتراهــــــا الص ــــــبُ  فـَتُـْعِجُب َتْأَمُنهــــــا َعْنهــــــا َوَتِغي ــــــى فـَ  عل
ابَـــــــةُ  ومالِـــــــكَ  نـَْفِســـــــها بأْصـــــــحاِبكَ  فـَتُـْلِحُقـــــــكَ  َوِطيئَـــــــةً  َتُكـــــــونُ  والد 
ــــدارُ  ــــَعةً  َتُكــــونُ  وال ــــرةَ  واِس ــــقِ  َكِثي  تراهــــا المــــرأة: الشــــقاء ومــــن الَمراِف

َهـــا ِغْبـــتَ  وِإنْ  َعَلْيـــكَ  ِلســـانِها َوَتْحِمـــلُ  فتســـوؤك  علـــى تأَمنهـــا لـــم َعنـْ
ابَـــــةُ  ومالِـــــكَ  نـَْفِســـــها َتها فـــــإنْ  َقُطوفـــــاً  َتُكـــــون والد  وإنْ  أتْـَعَبْتـــــكَ  َضـــــَربـْ
ـــــــم تـَرَْكَتهـــــــا ـــــــةَ  َضـــــــيـَقةً  َتُكـــــــونُ  والـــــــدارُ  بأْصـــــــحاِبكَ  تـُْلِحْقـــــــكَ  َل  َقِليَل
  .سعد عن) ك(". الَمراِفقِ 

ــــةٌ " -١٠٧ ــــمْ  َصــــالَتـُُهمْ  ُتجــــاِوزُ  َال  ثالث ــــدُ : آذانـَُه ــــقُ  الَعْب ــــعَ  َحتــــى اآلِب  يـَْرِج
ـــــــَرأةٌ  ـــــــتْ  واْم ـــــــا وَزْوُجهـــــــا باَت َه ـــــــْومٍ  وِإمـــــــامُ  ســـــــاِخطٌ  َعَليـْ ـــــــمْ  قـَ ـــــــهُ  وُه  َل
  .أمامة أبي َعن) ت(". كارُِهونَ 



 

 

٢٢ 

 

ُهمْ  َتســـــأل َال  ثالَثَــــةٌ " -١٠٨  ِإماَمـــــهُ  وَعَصـــــى الَجماَعـــــةَ  فــــاَرقَ  رَُجـــــلٌ : َعـــــنـْ
ــــدٌ  أوْ  وأَمــــةٌ  عاِصــــياً  ومــــاتَ   غــــابَ  واْمــــَرأةٌ  َفمــــاتَ  َســــّيِدهِ  ِمــــنْ  أبــــقَ  َعْب
َهــــا ْنيا َمؤنَــــةَ  َكفاهــــا وقــــدْ  َزْوجَهــــا َعنـْ َجــــتْ  الــــدَتْســــألْ  فَــــال بـَْعــــَدهُ  فـََتبَـر 
ُهمْ    .عبيد بن فضالة عن) هب ك طب ع خد(". َعنـْ

ُهمْ  َتســــــألْ  َال  ثالثــــــةٌ " -١٠٩ ــــــازِعُ  رَُجــــــلٌ : َعــــــنـْ ــــــازِعُ  َورَُجــــــلٌ  ِإزَارَهُ  اهللا يُن  يُن
ـــــإن  رِداَءهُ  اهللا ـــــاءُ  رِداَءهُ  ف ـــــز  وِإزارَهُ  الِكْبرِي ـــــي ورَُجـــــلٌ  الِع ـــــكَ  ِف  ِمـــــنْ  َش

 بــــن فضــــالة عـــن) طــــب ع خــــد(". اهللا رَْحَمـــةِ  ِمــــنْ  والُقنُــــوطِ  اهللا أْمـــرِ 
  .عبيد

ْقـــــــــــــَربـُُهمُ  َال  ثالثـــــــــــــةٌ " -١١٠ ـــــــــــــْكرانُ : المالِئَكـــــــــــــةُ  تـَ خُ  السوالُمَتَضـــــــــــــم 
  .بريدة عن) البزار(". والجنب) والحائض( بالزْعَفرانِ 

ْقـــــــــَربـُُهمُ  َال  ثالثَـــــــــةٌ " -١١١  والُمَتَضـــــــــمخُ  الكـــــــــاِفرِ  جيَفـــــــــةُ : المالِئَكـــــــــةُ  تـَ
  .ياسر بن عمار َعن) د(". يـَتَـَوضأَ  أنْ  ِإال  والُجُنبُ  بالخُلوقِ 

ــــةٌ " -١١٢ ــــْدُخُلونَ  َال  ثالث ــــداً  الَجنــــةَ  َي ــــديوثُ : أَب ــــةُ  ال ــــنَ  والرِجَل  النســــاءِ  ِم
  .ياسر بن عمار َعن) طب(". الَخْمرِ  وُمْدِمنُ 

ــــــــُرد  َال  َثالَثَــــــــةٌ " -١١٣  والَمْظُلــــــــومُ  َكِثيــــــــراً  اهللا الــــــــذاِكرُ : ُدعــــــــاَءُهمْ  اهللا يـَ
  .هريرة أبي َعن) َهب(". ْقِسطُ اْلمُ  واِإلمامُ 

ــــلُ  َال  ثالثــــةٌ " -١١٤ ُهمْ  اهللا يـَْقَب ــــنـْ ــــْومَ  ِم  عــــاق : َعــــْدالً  َوَال  َصــــْرفاً  الِقياَمــــةِ  يـَ
  .أمامة أبي عن) طب(". بالَقَدرِ  وُمَكذبٌ  َوَمنانٌ 

ــــــة" -١١٥ ــــــوم اهللا يكلمهــــــم ال ثالث ــــــْيِهمْ  يـَْنُظــــــرُ  وال القيامــــــة ي ــــــلٌ : إَل  رَُج
ـــرَ  ِبهـــا ُأْعِطـــي َلَقـــدْ  ِســـْلَعِتهِ  علـــى َحَلـــفَ  ـــا أْكثـَ كـــاِذبٌ  َوُهـــوَ  ُأْعِطـــيَ  ِمم 



- ٢٣  - 

 

 مـــــالَ  بَهـــــا ليْقَتطـــــعَ  الَعْصــــرِ  بـَْعـــــدَ  كاِذبَـــــةٍ  يَِمــــينٍ  علـــــى َحَلـــــفَ  ورَُجــــلٌ 
 أْمنَـُعــــكَ  اليَـــــْومَ : اهللا فـَيَـُقــــولُ  مائِــــهِ  َفْضــــلَ  َمنَــــعَ  َورَُجــــلٌ  ُمْســــِلمٍ  رَُجــــلٍ 

 أبــــي عــــن) ق(". يَــــَداكَ  تـَْعَمــــلْ  لَــــمْ  َمــــا َفْضــــلَ  َمنَـْعــــتَ  َكَمــــا َفْضــــِلي
  .هريرة

ـــــــةٌ " -١١٦ ـــــــْيِهم اهللا يـَْنظُـــــــرُ  َال  ثالث ـــــــْيخٌ : غَـــــــداً  إَل  اتَخـــــــذَ  ورَُجـــــــلٌ  زانٍ  َش
 ُمْختــــــالٌ  َوَفِقيــــــرٌ  وبَاِطــــــلٍ  َحــــــقَ  ُكــــــل  ِفــــــي َيحِلــــــفُ  ِبضــــــاعةً  األَْيمــــــانَ 

  .مالك بن عصمة عن) طب(". يـَْزُهو
 آمـــــن الكتـــــاب أْهـــــلِ  ِمـــــنْ  رَُجـــــلٌ : َمـــــرتـَْينِ  أْجـــــَرُهمْ  يُؤتَـــــونَ  َثالَثَـــــةٌ " -١١٧

ـــه ـــي وأدرك بنبي ـــه اهللا صـــلى النب ـــآَمنَ  وســـلم علي ـــهِ  ف ـــهُ  ِب  وصـــدَقهُ  واتبُع
َلــــهُ  ــــدٌ  أْجــــرانِ  فـَ ــــهُ  َســــيِدهِ  وَحــــق  اهللا َحــــق  أدى َمْملــــوكٌ  َوَعْب َل  أْجــــرانِ  فـَ

ـــلٌ  ـــتْ  َورَُج ـــهُ  كاَن ـــةٌ  َل ـــذاها أَم ـــَذاَءها فأْحَســـنَ  فـََغ ـــم  ِغ ـــا ُث  فأْحَســـنَ  أدبَه
 فـَلَــــــهُ  َوتـََزوَجهــــــا أْعتَـَقهــــــا ثُــــــم  تـَْعِليَمهــــــا فَأْحَســــــنَ  وَعلَمهــــــا تَْأِديَبهــــــا

  .ُموَسى أبي َعن) هـ ن ت ق حم(". أْجَرانِ 
َـــــةٌ " -١١٨ َـــــةٌ  اهللا ُيِحـــــبـُهمُ  َثالَث ـــــى الرُجـــــلُ : اهللا َيْشـــــُنؤُهمُ  وَثالَث ـــــُدو  يـَْلَق  الَع

 َألْصــــــحاِبهِ  يـُْفــــــَتحَ  أوْ  يـُْقَتــــــلَ  َحتــــــى َنْحــــــَرهُ  َلُهــــــمْ  فـَيَـْنُصــــــبُ  ِفَئــــــةٍ  ِفــــــي
ـــــوا أنْ  ُيِحبـــــوا َحتـــــى ُســـــَراُهمْ  فـََيطُـــــولُ  ُيســـــاِفُرونَ  والَقـــــْومُ  اَألْرضَ  يََمس 

ـــــــونَ  ـــــــى فـَيَـْنزُِل ي أَحـــــــُدُهمْ  فـََيتَـَنحـــــــل ـــــــوِقَظُهمْ  َحتـــــــى فـَُيَص  لِـــــــَرِحيِلِهمْ  ُي
ـــــلُ  ـــــونُ  والرُج ـــــهُ  َيُك ـــــهِ  الَجـــــارُ  َل ـــــى فـََيْصـــــِبرُ  جـــــارُهُ  يُؤِذي  َحتـــــى أَذاهُ  عل
ـــــــرقَ  نَـُهمـــــــا يـَُف ـــــــْوتٌ  بـَيـْ ـــــــِذينَ  َظْعـــــــنٌ  أوْ  َم ـــــــنؤُهمُ  وال  التـــــــاِجرُ : اهللا َيْش



 

 

٢٤ 

 

ــــرُ  الَحــــالفُ  ــــالُ اْلمُ  والَفِقي ــــلُ ;  ْخت ــــن) حــــم(". الَمنــــانُ  والَبِخي ــــي َع  أب
  .َذر
ـــةٌ " -١١٩ ـــْدُعونَ  ثالث ـــز  اهللا َي ـــل  َع ـــَال  َوَج ـــمْ  ُيْســـَتجابُ  َف ـــلٌ : َلُه ـــتْ  رَُج  كاَن

ـــهُ  ـــيَئةُ  اْمـــرأةٌ  َتْحَت ـــهُ  كـــانَ  َورَُجـــلٌ  يُْطلْقهـــا فـَلَـــمْ  الُخلُـــق َس  رَُجـــلٍ  علـــى ل
َلــــمْ  مـــالٌ  َعــــاَلى اهللا وقــــالَ  مالَــــهُ  َســــِفيهاً  آتــــى َورَُجــــلٌ  عليــــهُ  َيْشــــَهدْ  فـَ : تـَ

  .موسى أبي عن) ك(". }أموالكم السَفهاءَ  َتؤُتوا َوَال {
١٢٠- " ِفــــي ِبهــــا َيِطيــــُرونَ  أْجِنَحــــةٌ  َلُهــــمْ  َفِصــــْنفٌ  أْصــــنافٍ  َثالَثَــــةُ  الِجــــن 

ـــــــَواءِ  ـــــــْنفٌ  الَه ـــــــالبٌ  َحيـــــــاتٌ  َوِص ـــــــْنفٌ  وَِك ـــــــون َوِص ـــــــون يحل ". ويظعن
  .الخشني ثعلبة أبي عن) األسماء في البيهقي ك طب(
َـــــــةٌ  الَخْيـــــــلُ " -١٢١ َفـــــــَرسٌ : َثالَث ـــــــَرسٌ  لِلـــــــرْحَمنِ  فـَ ـــــــْيطانِ  وفـَ ـــــــَرسٌ  ِللش  وفـَ

 فـََعَلُفــــهُ  اهللا َســـِبيلِ  ِفـــي يـُـــْرتـََبطُ  فَالـــِذي الـــرحمن فـــرس فأمـــا لإلنســـان
ـــــي وبـُْولُـــــهُ  َوَرْوثُـــــهُ  ـــــا ِميزانِـــــهِ  ِف ـــــَرسُ  وأم ـــــْيطانِ  فـَ ـــــِذي الشـــــاَمرُ  فَال  أوْ  يُق
ــــــَرسُ  وأمــــــا َعَلْيــــــهِ  يُــــــراَهنُ   اِإلْنســــــانُ  يـَْرتَِبُطهــــــا فــــــالَفَرسُ  اِإلْنســــــانِ  فـَ
رٌ  َفِهيَ  َبْطَنها يـَْلَتِمسُ    .مسعود ابن عن) حم(". الفقر من ِستـْ

ــــعَ " -١٢٢  َعْقِلــــهِ  َعلَــــى الَمْغلُــــوبِ  الَمْجنُــــونِ  َعــــنِ : َثالَثَــــةٍ  َعــــنْ  الَقلَــــمُ  رُِف
ـــــــَرأَ  َحتـــــــى ـــــــِبي  وَعـــــــنِ  َيْســـــــتَـْيِقظَ  َحتـــــــى النـــــــاِئمِ  َوَعـــــــنِ  يـَبـْ ـــــــى الصحت 
  .وعمر علي عن) ك د حم(". َيْحَتِلمَ 

َــــــةٌ  الرؤيــــــا" -١٢٣ ــــــنَ  فـَُبْشــــــَرى: َثالَث ــــــنـْفسِ  َوَحــــــِديثُ  اهللا ِم ــــــفٌ  ال  َوَتْخوي
ـــــْيطانِ  ِمـــــنَ  ـــــها تـَْعِجُبـــــهُ  ُرؤيـــــا َأَحـــــدُُكمْ  رَأى فَـــــِإذا الش شـــــاءَ  ِإنْ  فـَْليَـُقص 

ـــــهُ  فَـــــالَ  َيْكَرُهـــــهُ  َشـــــْيئاً  رََأى َوِإنْ  َأَحـــــدٍ  َعَلـــــى ـــــيَـُقمْ  َأَحـــــدٍ  َعَلـــــى يـَُقص  َوْل



- ٢٥  - 

 

ــــَرهُ  ُيَصــــلي ــــل  َوَأْك ــــدَ  وُأِحــــب  الُغ ــــدُ  الَقْي ــــاتٌ  الَقْي ــــي ثَب ــــدينِ  ِف  ت(". ال
  .هريرة أبي َعن) هـ
ـــــا" -١٢٤ ـــــةٌ  الرؤي ـــــلٌ  ِمْنهـــــا: َثالََث ـــــنَ  تـََهاِوي ـــــْيطانِ  ِم ـــــِزنَ  الش  آَدمَ  ابْـــــنَ  لُِيْح

َهـــا ـــهِ  يـَُهـــم  َمـــا َوِمنـْ ـــي الرُجـــلُ  ِب ـــهِ  ِف ـــَراهُ  يـََقظَِت يَـ ـــي فـَ َهـــا َمَناِمـــهِ  ِف  ُجـــزءٌ  َوِمنـْ
ةِ  ِمنَ  ُجَزءاً  َوَأْربَِعينَ  َستةٍ  ِمنْ  بُـومالك بن عوف عن) هـ(". الن.  
ـــــَفاءُ " -١٢٥ ـــــي الش َـــــةٍ  ِف  نـــــار وكيـــــة ِمْحَجـــــمٍ  َوَشـــــْرَطةِ  َعَســـــلٍ  َشـــــْربَةِ : َثالَث

  .عباس اْبن َعن) هـ خَ (". اْلَكي  َعنِ  ُأمِتي وأنهى
 يتركــــه ال وظلــــم يغفــــره وظلــــم اهللا يغفــــره ال فظلــــم ثالثــــة الظلــــم" -١٢٦

ـــــْركَ  اهللا يغفـــــره ال الـــــذي الظلـــــم فأمـــــا اهللا قَـــــالَ  فَالش :} ـــــْركَ  إن الش 
ـــــمٌ  ـــــذي الظلـــــم وأمـــــا} عظـــــيم َلظُْل ـــــمُ  يغفـــــره ال ـــــادِ  َفَظْل ُفَســـــُهمْ  اْلِعَب  أَنـْ
ـــــنَـُهمْ  ِفيَمـــــا ـــــْينَ  بـَيـْ  فظلـــــم اهللا يتركـــــه ال الـــــذي الظلـــــم وأمـــــا رَبِهـــــمْ  َوبـَ

". بعـــــــــض مـــــــــن لبعضـــــــــهم يــــــــدبر حتـــــــــى بعضـــــــــا بعضـــــــــهم العبــــــــاد
  .أنس عن) البزار الطيالسي(
 عــــــن) طــــــب(". ُمْخَتــــــالٌ  َأوْ  َمــــــْأُمورٌ  َأوْ  َأِميــــــرٌ : َثالَثَــــــةٌ  اْلُقصــــــاصُ " -١٢٧

  .عياض بن وكعب مالك بن عوف
نَـــانِ  َثالَثَـــةٌ  اْلُقَضـــاةُ " -١٢٨  َعِلـــمَ  رَُجـــلٌ : الجنـــةِ  ِفـــي َوَواِحـــدٌ  النـــارِ  ِفـــي اثـْ

 ـــهِ  فـََقَضـــى الَحـــق  َجْهـــلٍ  َعَلـــى لِلنـــاسِ  َقَضـــى َورَُجـــلٌ  الَجنـــةِ  ِفـــي فـَُهـــوَ  ِب
 ِفــــي فـَُهــــوَ  الُحْكــــمِ  ِفــــي َفَجــــارَ  الَحــــق  َعــــَرفَ  َورَُجــــلٌ  النــــارِ  ِفــــي فـَُهــــوَ 
  .بريدة َعن) ك ٤(". النارِ 



 

 

٢٦ 

 

ـــــمْ " -١٢٩ ـــــَتَكلمْ  َل ـــــي يـَ ـــــدِ  ِف ـــــةٌ  ِإال  الَمْه ـــــي وَكـــــانَ ;  ِعيســـــى: َثالََث ـــــي ِف  بَِن
: فـََقــــالَ  َفَدَعْتـــهُ  ُأمــــهُ  َجاَءتْـــهُ  ُيَصــــلي ُجـــَرْيجٌ : لَــــهُ  يـَُقـــالُ  رَُجــــلٌ  ِإْســـَرائِيلَ 
ــــــا ــــــتِ  ُأَصــــــلي؟ َأوْ  ُأِجيبُـَه ــــــم : فـََقاَل ــــــهُ  الَ  اللُه ــــــهُ  َحتــــــى ُتِمْت ــــــوهَ  ُترَِي  ُوُج

 َفَكلَمْتـــهُ  اْمـــَرَأةٌ  لَـــهُ  فـَتَـَعرَضـــتْ  َصـــْوَمَعةٍ  ِفـــي ُجـــَرْيجٌ  وَكـــانَ  وِمَســـاتِ اْلمُ 
ــــأََبى ــــتْ  َف ــــاً  فَأََت ــــهُ  رَاِعي ــــَها ِمــــنْ  فََأْمَكَنْت ــــَدتْ  نـَْفِس ــــاً  فـََوَل : فـََقالَــــتْ  ُغَالم
 فـَتَـَوضـــــــأَ  َوَســــــبوهُ  فَــــــأَنـَْزُلوهُ  َصــــــْوَمَعَتهُ  َفَكَســــــُروا فَــــــأَتـَْوهُ  ُجــــــَرْيجٍ  ِمــــــنْ 

 الراِعــــي: قــــالَ  ُغــــَالُم؟ يَــــا أَبُــــوكَ  َمــــنْ : فـََقــــالَ  اْلغُــــَالمَ  أَتَــــى ثُــــم  َوَصــــلى
ـــاُلوا ـــنْ  َصـــْوَمَعَتكَ  نـَْبنِـــي: ق ـــنْ  ِإال  الَ : قـــالَ  َذَهـــبٍ  ِم  وََكانَـــتِ ;  ِطـــينٍ  ِم
ـــَرَأةٌ  ـــا اْبنـــاً  تـُْرِضـــعُ  اْم ـــي ِمـــنْ  َلَه  ذو راكـــب رجـــل بهـــا فمـــر إســـرائيل بَِن
ــــتِ  شــــارة ــــم : فـََقاَل ــــي اْجَعــــلِ  اللُه ــــهُ  اْبِن ــــَركَ  ِمثْـَل تَـ َــــْديـََها فـَ ــــى ث ــــى َوأََت  َعَل

ـــــبِ  ـــــالَ  الراِك َق ـــــم : فـَ ـــــي الَ  اللُه ـــــم  ِمثْـلَـــــهُ  َتْجَعْلِن ـــــلَ  ُث ـــــى َأقْـَب  ثَـــــْدِيَها َعَل
ــــهُ  يَُمص  ــــم ــــرتْ  ُث ــــتِ  بَِأَمــــةٍ  َم ــــم : فـََقاَل ــــي َتْجَعــــلِ  الَ  اللُه ــــل اْبِن  هــــذه مث
ــــــَركَ  تَـ ــــــْديـََها فـَ ــــــم  َوقــــــالَ  َث ــــــي اللُه ــــــتْ  ِمثْـَلَهــــــا اْجَعْلِن  َذاَك؟ لِــــــمَ : فـََقاَل
 َســـــَرَقتْ  يـَُقولُـــــونَ  اَألَمـــــةُ  هـــــذه الَجَبـــــاِبَرةِ  ِمـــــنَ  َجبـــــارٌ  الراِكـــــبُ : فـََقــــالَ 
  .هريرة أبي عن) ق حم(". تـَْفَعلْ  َوَلمْ  زََنتْ 

". والنــــــار َوالَمــــــاءِ  اْلَكــــــإلِ  ِفـــــي: َثالَثَــــــةٍ  ِفــــــي ُشــــــرَكاءُ  الُمْســـــِلُمونَ " -١٣٠
  .رجل عن) د حم(
ــــــدُ " -١٣١ ــــــاِزي: َثالَثَــــــةٌ  اهللا َوْف ــــــرُ  َوالَحــــــاج  اْلَغ ) ك حــــــب ن(". َوالُمْعَتِم

  .هريرة أبي عن
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ـــــــى ِإال  الَمِطـــــــي  تـُْعَمـــــــلُ  الَ " -١٣٢ َـــــــةِ  ِإَل  المســـــــجد إلـــــــى: َمَســـــــاِجدَ  َثالَث
ــــــى الحــــــرام ــــــى هــــــذا مســــــجدي وإل ــــــتِ  َمْســــــِجدِ  َوِإَل ــــــِدسِ  بـَْي ". اْلَمْق

ــــــي عــــــن) ن د( بصــــــرة أبــــــي بــــــن بصــــــرة َعــــــن) حــــــب ٣ َمالــــــك(  أب
  .بصرة

َـــــــا" -١٣٣ ـــــــدِ  ِإال  َتِحـــــــل  الَ  الَمْســـــــأََلةَ  ِإن ! قَِبيَصـــــــةُ  ي ـــــــةٍ  َألَح ـــــــلٍ : َثالََث  رَُج
ــــــلَ  َحَمالَــــــةً  َتَحم  ــــــى الَمْســــــأََلةُ  لَــــــهُ  فـََتِحــــــلُيِصــــــيبَـَها َحت  يُْمِســــــكَ  ثُــــــم 
ــــلٍ  ــــابـَْتهُ  َورَُج ــــتْ  َجاِئَحــــةٌ  َأَص ــــهُ  اْجَتاَح ــــهُ  َفَحلــــتْ  َماَل ــــأََلةُ  َل  َحتــــى الَمْس

ــــاً  ُيِصــــيبَ  ــــنْ  ِقَوام ــــْيش ِم ــــلٍ  َع ــــابـَْتهُ  َورَُج ــــةٌ  َأَص ــــولَ  َحتــــى فَاَق ــــةٌ  يـَُق  َثالََث
ــــنْ  ــــنْ  اْلِحَجــــا َذِوي ِم ــــاً  أصــــاب لقــــد: قومــــه ِم ــــةٌ  ُفالَن ــــهُ  َفَحلــــتْ  فَاَق  َل

 ِســــَواُهن  َفَمــــا يُْمِســــكُ  ثُــــم  َعــــْيش ِمــــنْ  ِقَوامــــاً  ُيِصــــيبَ  َحتــــى الَمْســــأََلةُ 
) ن د م حــــــم(". ُســــــْحتاً  َصــــــاِحبُـَها يَْأُكُلَهــــــا َفُســــــْحتٌ  الَمْســــــأََلةِ  ِمــــــنْ 
  .المخارق بن قبيصة عن

نَـــانِ  فـَيَـْرِجـــعُ  َوَمالُـــهُ  َوَعَملُـــهُ  َأْهلُـــهُ : َثالَثَـــةٌ  الَميـــتَ  يـَْتبَـــعُ " -١٣٤ َقـــى اثـْ  َويـَبـْ
َقـــــى َوَمالُــــــهُ  َأْهلُــــــهُ  يـَْرِجــــــعُ  َواِحـــــدٌ   َعــــــن) ن ت ق حــــــم(". َعَملُــــــهُ  َويـَبـْ

  .أنس
ــــةَ  َيْحُضــــرُ " -١٣٥ َــــةُ  الُجُمَع ــــرٍ  َثالَث ــــلٌ : نـََف ــــو َحَضــــَرَها رَُج ــــوَ  يـَْلُغ  َحظــــهُ  َوُه

َهـــــا  ِإنْ  وجـــــل عـــــز اهللا دعـــــا رجـــــل فـَُهـــــوَ  يَـــــْدُعو َحَضـــــَرَها َورَُجـــــلٌ ، ِمنـْ
ـــــهُ  َشـــــاءَ  َوِإنْ  َأْعَطـــــاهُ  َشـــــاءَ   َوُســـــُكونٍ  بِِإْنَصـــــاتٍ  َحَضـــــَرَها َورَُجـــــلٌ ، َمنَـَع
ـــمْ  ـــَتَخط  َوَل ـــةَ  يـَ َب ـــمْ  ُمْســـِلمٍ  رَقـَ ـــْؤذِ  َوَل ـــوَ  َأَحـــداً  يـُ ـــارَةٌ  فـَُه ـــى َكف ـــةِ  ِإَل  الُجُمَع
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 َجـــاءَ  َمـــنْ { ٥:يـَُقـــولُ  اهللا بِـــَأن  وذلـــك، أيـــام ثالثـــة وزيـــادة تليهـــا التـــي
  .َعْمرو اْبن َعن) د حم(". }َأْمثَاِلَها َعْشرُ  فـََلهُ  بِالَحَسَنةِ 

  )٤( أربع •
ــــــرُُكمْ " -١٣٦  بِاللــــــه باإليمــــــانِ  آُمــــــرُُكمْ : أْربَــــــعٍ  َعــــــنْ  وأْنهــــــاُكمْ  بــــــأْرَبعٍ  آُم

ــــه َال  أنْ  َشــــهاَدةُ  َوْحــــَدُه؟ بِاللــــه اِإليمــــانُ  َمــــا أتَــــْدُرونَ  َوْحــــَدهُ   اهللا إالّ  ِإَل
ـــــــام اهللا رســـــــول محمـــــــدا وأنّ  ـــــــاء الصـــــــالة وإق  َوِصـــــــَيام الزكـــــــاة وإيت

َهـــاُكمْ  َغِنْمـــُتمْ  َمـــا ُخْمـــسَ  تُـــؤدوا وأنْ  رََمَضـــانَ   والنِقيـــرِ  الـــدباءِ  َعـــنِ  وأنـْ
 ق(". َورَاءَُكــــــمْ  َمــــــنْ  ِبِهــــــن  وأْخِبــــــُروا اْحَفظُــــــوُهن  والُمَزفــــــتِ  والَحْنــــــَتمِ 

  .عباس اْبن َعن) ٣
١٣٧- " هللا والحمــــد اهللا ُســــْبحانَ : أْربَــــعٌ  تـََعــــاَلى اهللا ِإلَــــى الَكــــَالمِ  أَحــــب 

) م حـــــــم(". بَـــــــَدْأتَ  بِــــــأيِهن  َيُضـــــــركَ  َوَال  أْكبَــــــــرُ  َواهللا اهللا إال إلــــــه وال
  .جندب بن سمرة عن

 اهللا ســــــبحان: بَــــــَدأتَ  بــــــأَيِهن  َيُضــــــركَ  َال  الَكــــــَالمِ  أْفَضــــــلُ  أْربَــــــعٌ " -١٣٨
  .سمرة عن) هـ(". أكبر واهللا اهللا إال إله وال هللا والحمد

ْلَيتَـَعـــــوذْ  أَحـــــدُُكمْ  َتَشـــــهدَ  ِإذا" -١٣٩  جهـــــنم عـــــذاب ِمـــــنْ : أْربَـــــعٍ  ِمـــــنْ  فـَ
ـــــــر وعـــــــذاب ـــــــة القب ـــــــا وفتن  المســـــــيح شـــــــر ومـــــــن والممـــــــات المحي

  .هريرة أبي َعن) ن(". َلهُ  َبَدا ِبما لِنَـْفِسهِ  يدعو ثم الدجال
ْنيا ِمــــنَ  فاتَــــكَ  َمــــا َعَلْيــــكَ  فَــــَال  ِفيــــكَ  ُكــــن  ِإذا أْربَــــعٌ " -١٤٠ ِصــــْدقُ : الــــد 

 حــــــم(". َمْطَعــــــمٍ  َوِعفـــــةُ  الُخلُــــــقِ  َوُحْســــــنُ  اَألمانَـــــةِ  وِحْفــــــظُ  الَحـــــِديثِ 

                                                           
٥
  .وھكذا كان السلف. فيه أن ذكر آية من القرآن إن لم يقصد به الت�وة، فليس قبله اSستعاذة  
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ــــن َعــــن) َهــــب ك طــــب ــــن َعــــن) طــــب( عمــــر اْب  ابــــن عــــد( عمــــرو اْب
  .عباس ابن عن) عساكر

: بِتارِِكيهــــــا لَْيُســــــوا الجاِهِليــــــةِ  أْمــــــرِ  ِمـــــنْ  ُأمِتــــــي ِفــــــي بَِقــــــينَ  أْربَـــــعٌ " -١٤١
ـــــنُ  باَألْحســـــابِ  الَفْخـــــرُ  ـــــي والطْع  بـــــالنُجومِ  واالْسِتْســـــقاءُ  األَْنســـــابِ  ِف

ْبـــــلَ  تـَتُـــــبْ  لَـــــمْ  ِإذا الناِئَحـــــةَ  وإن  الَميـــــتِ  علـــــى والنياَحـــــةُ   الَمــــــْوتِ  قـَ
ـــــْومَ  جـــــاَءتْ   َلَهـــــبِ  ِمـــــنْ  َوِدرْعٌ  َقِطـــــرانِ  ِمـــــنْ  ِســـــْربالٌ  َعَلْيهـــــا الِقياَمـــــةِ  يـَ

  .األشعري مالك أبي َعن) ك طب حم(". النارِ 
ــــــــعٌ " -١٤٢ ــــــــزِينَ  َال  أْرَب ــــــــي َيْج ــــــــْوراءُ : اَألضــــــــاِحي ِف ــــــــّينُ  الَع  َعَورُهــــــــا البَـ

 الِتـــــي والَعْجفـــــاءُ  َظْلُعهـــــا البَــــــينُ  والَعْرجـــــاءُ  َمَرُضـــــها البَــــــينُ  والَمرِيَضـــــةُ 
  .البراء عن) هق ك حب ٤ حم َمالك(". تـُْنِقي َال 
ــــَركَ  رَُجــــلٌ : ِلَألْمــــواتِ  َتْجـــــِري اَألحيــــاءِ  َعَمــــلِ  ِمــــنْ  أْربــــعٌ " -١٤٣  َعِقبـــــاً  تـَ

َفُعـــــهُ  لَــــهُ  يَـــــْدُعو صــــاِلحاً   جارِيَـــــةٍ  ِبَصـــــَدَقةٍ  َتَصــــدقَ  َورَُجـــــلٌ  ُدعــــاؤُهمْ  ينـْ
 بِـــهِ  فـَُعِمـــلَ  ِعْلمـــاً  َعلـــمَ  ورَُجـــلٌ  بعـــَدهُ  َجـــَرتْ  َمـــا أْجُرهـــا لَـــهُ  بْعـــِدهِ  ِمـــنْ 
ُقصَ  أنْ  َغْيـــرِ  ِمـــنْ  بِـــهِ  َعِمـــلَ  َمـــنْ  أْجـــرِ  ِمْثـــلُ  لـــهُ  بـَْعـــِدهِ  ِمـــنْ  ـــنـْ  أْجـــرِ  ِمـــنْ  يـَ
  .سلمان عن) طب(". َشيءٌ  ِبهِ  يـَْعَملُ  َمنْ 
 فيـــــه كانـــــت ومـــــن، خالصـــــا منافقـــــا كـــــان فيـــــه كـــــن مـــــن أربـــــع" -١٤٤

 ِإذا: يَـــــَدَعها َحتـــــى النفـــــاقِ  ِمـــــنَ  َخْصـــــَلةٌ  فيـــــه كانـــــت مـــــنهن خصـــــلة
 خاَصــــــمَ  َوِإذا َغــــــَدرَ  عاَهــــــدَ  َوِإذا َكــــــَذبَ  َحــــــدثَ  َوِإذا خــــــانَ  ائــــــُتِمنَ 

  .عمر اْبن َعن) ق(". َفَجرَ 
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ــــي" -١٤٥ ــــا أرى إن ــــَرْونَ  ال م ــــَمعُ  تـَ ــــا وأْس ــــتِ  َتْســــَمُعونَ  الَ  َم ــــماءُ  أّط الس 
 َأن َلَهـــا وَحـــق  أصـــاِبعَ  أْربَـــعِ  َمْوِضـــعُ  ِفيهـــا َمـــا تَـــِئط  َواِضـــعٌ  وَملَـــكٌ  ِإال 

َهتَــــهُ   َلَضـــــِحْكُتمْ  أْعلَــــمُ  َمــــا تـَْعَلُمــــونَ  لـــــوْ  َواهللا ســــاِجداً  َتعــــالى ِللــــهِ  َجبـْ
ـــيالً  ـــراً  ولََبَكْيـــُتمْ  قِل ـــّذْذُتمْ  َوَمـــا َكِثي َل ـــى بالنســـاءِ  تـَ  وَلَخـــَرْجتمْ  الُفـــُرشِ  عل

  .ذر أبي َعن) ك هـ ت حم(". اهللا ِإَلى َتْجأُرونَ  الصُعداتِ  ِإَلى
ـــرُ " -١٤٦ ـــاَلِمينَ  ِنســـاءِ  َخيـْ ـــعٌ  الع ـــتُ  َمـــْرَيمُ : أْرَب ـــرانَ  بِْن  بنـــت وخديجـــة ِعْم

) طــــب حــــم(". فرعــــون امــــرأة وآســــية محمــــد بنــــت وفاطمــــة خويلــــد
  .أنس عن

 وخديجـــــة َوفَاِطَمـــــةُ  َمـــــْرَيمُ : أْربَـــــعٌ  الَجنـــــةِ  أْهـــــلِ  ِنَســـــاءِ  َســـــيَداتُ " -١٤٧
  .عائشة عن) ك(". وآسية

ـــــــرِغَ " -١٤٨ ـــــــى ُف ـــــــنِ  إَل ـــــــنْ  آَدمَ  اْب ـــــــعٍ  ِم ـــــــقِ : َأْرَب ـــــــقِ  الَخْل ـــــــرزق والُخُل  وال
  .َمْسُعود اْبن َعن) طس(". واَألَجلِ 

ـــــَرغَ " -١٤٩ ". واألجـــــل والـــــرزق َوالُخُلـــــقِ  الَخْلـــــقِ  ِمـــــنَ : َأْربَـــــعٍ  ِمـــــنْ  اهللا فـَ
  .أنس عن) عساكر ابن(
ـــــاُلونَ  َكـــــذابُونَ  ُأمِتـــــي ِفـــــي" -١٥٠ َعةٌ  َوَدج ُهمْ ، )٢٧( َوِعْشـــــُرونَ  َســـــبـْ  ِمـــــنـْ

ــــــي  الَ  النِبيــــــينَ  َخــــــاِتمُ  َوِإنــــــي ِنْســــــَوةٍ  َأْربَــــــعُ   طــــــب حــــــم(". بعــــــدي نَِب
  .حذيفة عن) الضياء

 بـــــن اهللا عبـــــد َعـــــن) طـــــب(". ِحَلـــــقٍ  َأْربـــــعُ  َلَهـــــا جفنـــــة لـــــه كـــــان" -١٥١
  .بسر
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 ِبَمــــا ُوزِنَــــتْ  لَــــوْ  َمــــراتٍ  ثَــــَالثَ  َكِلَمــــاتٍ  َأْربَــــعَ  بـَْعــــَدكِ  قـُْلــــتُ  َلَقــــدْ " -١٥٢
ُهن  اْليَـــــــْومِ  ُمْنــــــذُ  قـُْلــــــتِ   َخْلِقــــــهِ  َعــــــَددَ  َوِبَحْمــــــِدهِ  اهللا ُســــــْبَحانَ : لَــــــَوزَنـَتـْ
  .جويرية َعن) د م(". َكِلَماتِهِ  َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوزِنَةَ  نـَْفِسهِ  َوِرَضا

ـــــــى ِلْلُمْســـــــِلمِ " -١٥٣ ُتهُ : ِخـــــــَاللٍ  َأْربَـــــــعُ  ْســـــــِلمِ اْلمُ  َعَل َعَطـــــــسَ  ِإَذا ُيَشـــــــم 
ـــــهُ  ـــــاهُ  ِإَذا َوُيِجيُب ـــــاتَ  ِإَذا َوَيْشـــــَهُدهُ  َدَع ـــــِرضَ  ِإَذا َويـَُعـــــوُدهُ  َم  حـــــم(". َم

  .مسعود أبي َعن) ك هـ
ــــى" -١٥٤ ــــلِ  َعــــنْ  نـََه ْت ــــنَ  َأْربَــــعٍ  قـَ ــــةِ : الــــدَواب  ِم  الهدهــــد والنحلــــة النْمَل

  .عباس ابن عن) هـ د حم(". والصرد
ــــُزولُ  الَ " -١٥٥  ِفــــيمَ  ُعْمــــرِهِ  َعــــنْ  ٦:َأْربَــــعٍ  َعــــنْ  ُيْســــَألَ  َحتــــى َعْبــــدٍ  قَــــَدَما تـَ

ـــاهُ  ـــنْ  ِفيـــهِ  فـََعـــلَ  َمـــا ِعْلِمـــهِ  َوَعـــنْ  َأفْـَن  َوِفـــيمَ  اْكَتَســـَبهُ  أَيْـــنَ  ِمـــنْ  َمالِـــهِ  َوَع
َفَقهُ    .برزة أبي عن) ت(". أَْبَالهُ  ِفيمَ  ِجْسِمهِ  َوَعنْ  أَنـْ

  )٤( أربعة •
ُثُكمْ " -١٥٦ مــــــا فــــــاْحَفُظوهُ  َحــــــِديثاً  ُأَحــــــدْنيا إن ــــــدٍ : نـََفــــــرٍ  َألْربـََعــــــةِ  الــــــد  َعْب

 رَِحَمــــــهُ  ِفيـــــهِ  َوَيِصــــــلُ  رَبـــــهُ  ِفيــــــهِ  يـَتِقـــــي فـَُهــــــوَ  وِعْلمـــــاً  َمــــــاال اهللا َرزَقَـــــهُ 
 َتعــــالى اهللا َرزقَــــهُ  َوَعْبــــدٍ  الَمنــــاِزلِ  بَأْفَضــــلِ  فـََهــــذا َحقــــاً  ِفيــــهِ  هللا ويـَْعَمــــلُ 

يــــةِ  صــــاِدقُ  فـَُهــــوَ  َمـــاال يـَْرزُْقــــهُ  ولَــــمْ  ِعْلمـــاً  لَــــوْ : يـَُقـــولُ  النـ  َمــــاال لِــــي أن 
 اهللا َرزَقَــــهُ  َوَعْبــــد َســــواءٌ  فَأْجُرُهمــــا بِِنيتِــــهِ  فـَُهــــوَ  فُــــالنٍ  ِبَعَمــــلِ  َلَعِمْلــــتُ 

 رَبـــهُ  ِفيـــهِ  يـَتِقـــي َال  علـــم بغيـــر مالـــه فـــي َيْخـــِبطُ  ِعلمـــاً  يـَْرزُْقـــهُ  َولَـــمْ  َمـــاال
ـــــــهِ  َيِصـــــــلُ  َوَال  ـــــــهُ  ِفي ـــــــلُ  َوَال  رَِحَم ـــــــهِ  هللا يـَْعَم ـــــــذا َحقـــــــاً  ِفي ـــــــثِ  فَه  بأْخَب
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 أن  لَــــوْ : يـَُقــــولُ  فـَُهــــوَ  ِعْلمــــاً  َوَال  َمــــاال اهللا يـَْرزُقْــــهُ  لَــــمْ  َوَعْبــــدٍ  الَمنــــاِزلِ 
". َســــَواءٌ  َفِوزرُُهمــــا بِِنيتِــــهِ  فـَُهــــوَ  فُــــالنٍ  ِبَعَمــــلِ  ِفيــــهِ  َلَعِمْلــــتُ  َمــــاال لِــــي

  .األنماري َكْبَشة أبي َعن) ت حم(
ــــــةُ " -١٥٧ ــــــنْ  أْنهــــــارٍ  أْربـََع ــــــْيحانُ : الَجنــــــةِ  أْنهــــــارِ  ِم ــــــلُ  وَجْيحــــــانُ  َس  والني

  .هريرة أبي َعن) األَلقاب ِفي الشيرازي (". والُفراتُ 
ـــــَرتْ " -١٥٨ ـــــةُ  ُفج ـــــارٍ  َأْربـََع َه ـــــنَ  أَنـْ ـــــَراتُ : الَجنـــــةِ  ِم ـــــلُ  اْلُف  وســـــيحان َوالني

  .هريرة أبي عن) حم(". وجيحان
 ُمراِبطـــاً  مـــاتَ  َمـــنْ : الَمـــْوتِ  بـَْعـــدَ  أُجـــورُُهمْ  َعلَـــْيِهمْ  ُتْجـــَرى أْربـََعـــة" -١٥٩

ـــي ـــِبيلِ  ِف ـــنْ  اهللا َس ـــهُ  ُأْجـــِريَ  ِعْلمـــاً  علـــمَ  وَم ـــهُ  َل ـــا َعَمُل ـــهِ  ُعِمـــلَ  َم ـــنْ  ِب  وَم
ــــهُ  َيْجــــِري فَأْجُرهــــا ِبَصــــَدَقةٍ  َتَصــــدقَ  ــــَركَ  َورَُجــــلٌ  ُوِجــــَدتْ  َمــــا َل ــــداً  تـَ  َوَل
  .أمامة أبي عن) طب حم(". له َيْدُعو فـَُهوَ  صاِلحاً 

 ِفــــــي أْعطَْيَتــــــهُ  وِدينــــــارٌ  ِمْســــــكيناً  أْعطَْيَتــــــهُ  ِدينــــــارٌ : َدنــــــانِيرَ  أْربـََعــــــةُ " -١٦٠
ـــــةٍ  َب ـــــارٌ  رَقـَ ـــــهُ  وِدين َفْقَت ـــــي أنـْ ـــــارٌ  اهللا َســـــِبيلِ  ِف ـــــهُ  وِدين َفْقَت ـــــكَ  علـــــى أنـْ  أْهِل

َفْقَتهُ  الِذي أْفَضُلها   .هريرة أبي عن) خد(". أهلك على أنـْ
 والهدهـــــــد والنْحَلـــــــةُ  النْمَلـــــــةُ : يـُْقـــــــتَـْلنَ  َال  الـــــــدواب  ِمـــــــنَ  أْربـََعـــــــةٌ " -١٦١

  .عباس ابن عن) هق(". والصرد
ُغُضــــــــــُهمُ  أْربـََعــــــــــةٌ " -١٦٢ َعــــــــــاَلى اهللا يـَبـْ  والَفقيــــــــــرُ  الَحــــــــــالفُ  البَـيــــــــــاعُ : تـَ

ـــــالُ اْلمُ  ـــــْيخُ  ْخت ِـــــي والش ـــــب ن(". الجـــــائِرُ  واِإلمـــــامُ  الزان ـــــي عـــــن) َه  أب
  .هريرة



- ٣٣  - 

 

ــــــونَ  أْربـََعــــــةٌ " -١٦٣ ــــــّومَ  َيْحَتج  َشــــــْيئاً  َيْســــــَمعُ  َال  أَصــــــم  رَُجــــــلٌ : الِقياَمــــــةِ  يـَ
ــــَرةٍ  ِفــــي مــــاتَ  َورَُجــــلٌ  َهــــرِمٌ  َورَُجــــلٌ  أْحَمــــقُ  َورَُجــــلٌ   اَألَصــــم  فَأمــــا: فـَتـْ

 اَألْحَمــــقُ  وأمــــا َشــــْيئاً  أْســــَمعُ  َوَمــــا اِإلْســــالمُ  جــــاءَ  َلَقــــدْ  َرب : فـَيَـُقــــولُ 
ــــْبيانُ  َشــــْيئاً  أْعِقــــلُ  َوَمــــا اِإلْســــالمُ  جــــاءَ  َرب : فـَيَـُقــــولُ  َيْحــــُذُفونَِني والص 
ـــــالبَـَعرِ  ـــــا ب ـــــرِمُ  وأم ـــــولُ  الَه ـــــَالمُ  جـــــاءَ  لقـــــد رب: فـَيَـُق ـــــا اِإلْس ـــــلُ  َوَم  أْعِق
ـــــَرةِ  ِفـــــي مـــــاتَ  الـــــِذي وأمـــــا َشـــــْيئاً   لَـــــكَ  أتـــــاِني َمـــــا َرب : فـَيَـُقـــــولُ  الَفتـْ

ــــولٌ  ــــذُ  َرُس ــــواثِيَقُهمْ  فَيْأُخ ــــلُ  لَُيِطيُعنــــهُ  َم ــــْيِهمْ  فـَيُـْرَس ــــوا أنِ  إَل  النــــارَ  اْدُخُل
 ُســــِحبَ  يَـــْدُخْلها لَـــمْ  ومــــنْ  َوَســـالماً  بـَـــْرداً  عليــــهِ  كانَـــتْ  َدَخَلهـــا َفَمـــنْ 
  .هريرة َوأبي سريع بن اَألْسود َعن) حب حم(". إلَْيها

ـــْرآنَ  اســـتقرءوا" -١٦٤ ـــةٍ  ِمـــنْ  الُق ـــنِ  اهللا َعْبـــدِ  مـــن: أْربـََع ـــُعودٍ  ب  وســـاِلمٍ  َمْس
ــــْوَلى ــــي َم ــــةَ  أب َف ــــي  ُحَذيـْ ــــنِ  وأَب ــــبٍ  ب ــــاذِ  َكْع ــــن ومع ــــلٍ  ب ــــن) ق(". َجَب  َع
) ك ت(". أْربـََعـــــةٍ  ِمـــــنْ  الُقـــــْرآنَ  ُخـــــُذوا: "وفـــــي روايـــــة*  .عمـــــرو ابْـــــن
  .عمر ابن عن

 ثالثَــــةٌ  أوْ  الَجنــــةَ  اهللا أْدَخَلــــهُ  ِبَخْيــــرٍ  أْربـََعــــةٌ  لَــــهُ  َشــــِهدَ  ُمْســــِلمٍ  أيَمــــا" -١٦٥
  .عمر عن) ن خ حم(". اْثنانِ  أوِ 
ـــةُ " -١٦٦ ـــق  الُجْمَع ـــى واِجـــبٌ  َح ـــِلمٍ  ُكـــل  عل ـــةٍ  ِفـــي ُمْس : أْربـََعـــةً  ِإال  َجماَع

 طـــــارق َعـــــن) ك د(". َمريضـــــاً  أوْ  َصـــــِبياً  أوْ  اْمـــــَرأةً  َأو َمْمُلوكـــــاً  َعْبـــــداً 
  .شهاب بن
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ـــــــرُ " -١٦٧ ـــــــرُ ، أْربـََعــــــــةٌ  الصــــــــحابَةِ  َخيـْ ــــــــرايا َوَخيـْ ــــــــرُ ، أْربـَُعمائَــــــــةٍ  الس  َوَخيـْ
ـــــوشِ  ـــــةُ  الُجُي ـــــَزمُ  َوَال ، آالفٍ  أْربـََع ـــــا تـُْه ـــــنْ  أْلفـــــاً  َعَشـــــرَ  اْثن  د(". ِقلـــــةٍ  ِم

  .عباس ابن َعن) ك ت
ـــين صـــالة" -١٦٨ ـــؤم رجل ـــدَ  أزكـــى صـــاحبه أحـــدهما ي ـــنْ  اهللا ِعْن  َصـــَالةِ  ِم

ـــــَرى َأْربـََعـــــةٍ  ـــــن اهللا ِعْنـــــدَ  أزكـــــى أحـــــدهم يـــــؤمهم أربعـــــة َوَصـــــَالةُ ، تـَتـْ  ِم
ــــَرى ثََمانَِيــــةِ  َصـــَالةِ   اهللا ِعْنــــدَ  أزكــــى أحـــدهم يــــؤمهم ثمانيــــة َوَصـــَالةُ  تـَتـْ

َرى ِماَئةٍ  َصَالةِ  ِمنْ    .أشيم بن قبات عن) هق طب(". تـَتـْ
١٦٩- " َيُكــــــونَ  َأنْ  ِإال، َوَلِعــــــبٌ  ْلَهــــــوٌ  اهللا ِذْكــــــرِ  ِمــــــنْ  لَــــــْيسَ  َشــــــْيءٍ  كــــــل 

 َوَمْشـــــــيُ  فـََرَســـــــهُ  الرُجـــــــلِ  َوتَْأِديـــــــبُ  اْمَرأَتَـــــــهُ  الرُجـــــــلِ  ُمَالَعَبـــــــةُ : َأْربـََعــــــةً 
ــــَباَحة الرُجــــلِ  َوتـَْعِلـــــيمُ  اْلَغَرَضــــْينِ  بـَــــْينَ  الرُجــــلِ  َجـــــابر َعــــن) ن(". الس 

  .عمير بن وجابر اهللا عبد بن
) د(". رَِجــــالٍ  َأْربـََعــــةُ  َيْحِمُلَهــــا اْلَغــــراءُ  َلَهــــا يـَُقــــالُ  َقْصــــعةٌ  لَــــهُ  كــــانَ " -١٧٠

  .بسر بن اهللا عبد َعن
ــــــْومٍ  َمــــــعَ  َأقْـُعــــــدَ  َألنْ " -١٧١ َعــــــاَلى اهللا يَــــــْذكُرونَ  قـَ  اْلَغــــــَداةِ  َصــــــَالةِ  ِمــــــنْ  تـَ

ـــــعَ  َحتـــــى ـــــْمسُ  َتْطُل الش  َأَحـــــب  ـــــنْ  ِإلـــــي ـــــقَ  َأنْ  ِم ـــــةً  ُأْعِت ـــــنْ  َأْربـََع ـــــدِ  ِم  َوَل
ـــــدَ  َوَألنْ ، ِإْســـــَماِعيلَ  ـــــعَ  َأقْـُع ـــــْومٍ  َم ـــــنْ  اهللا يَـــــْذُكُرونَ  قـَ  اْلَعْصـــــرِ  َصـــــَالةِ  ِم

ـــــْمسُ  تـَْغـــــُربَ  َأنْ  ِإلَـــــى الش  َأَحـــــب  د(". َأْربـََعـــــةً  ُأْعتِـــــقَ  َأنْ  ِمـــــنْ  ِإلَـــــي (
  .أنس عن
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". ورباحــــا َونَاِفعــــاً  َوَيَســــاراً  َأفْـَلــــحَ : َأْســــَماءٍ  َأْربـََعــــةَ  ُيَســــمى َأنْ  نهــــى" -١٧٢
   ٧.سمرة عن) هـ د(
 بِاْلبَـْيــــــــتِ  َيطُــــــــوفُ  َوالَ  ُمْســــــــِلَمةٌ  نـَْفــــــــسٌ  ِإال  الَجنــــــــةَ  يَــــــــْدُخلُ  الَ " -١٧٣

 المســـــــــجد فـــــــــي َوالُمْشـــــــــرُِكونَ  ْســـــــــِلُمونَ اْلمُ  َيْجَتِمـــــــــعُ  َوالَ ، ُعْريَـــــــــانٌ 
نَـــــهُ  كـــــانَ  َوَمـــــنْ ، هـــــذا عـــــامهم بعـــــد الحـــــرام  َعْهـــــدٌ  النبِـــــي َوبـَـــــْينَ  بـَيـْ
تِـــهِ  ِإلَــــى فـََعْهـــُدهُ  َأْشــــُهرٍ  َأْربـََعــــةُ  فََأَجلُـــهُ  َعْهــــدٌ  لَـــهُ  َيُكــــنْ  لَـــمْ  َوَمــــنْ ، ُمد ."

  .علي َعن) ك ت حم(
ـــــنَ  َيْخـــــُرجُ " -١٧٤ ـــــةٌ  النـــــارِ  ِم ـــــى فـَيُـْعَرُضـــــونَ ، َأْربـََع ـــــه فيلتفـــــت اهللا َعَل  إلي

ـــــــي إذا! رب أي: فيقـــــــول أحـــــــدهم ـــــــا َأْخَرْجَتِن َه ـــــــْدِني الَ  ِمنـْ ـــــــا تُِع  ِفيَه
  .أنس عن) م(". منها اهللا فـَيُـْنِجيهِ 

ـــــــادة[ -١٧٥ ـــــــيَ  ِإنَمـــــــا]: "زي ـــــــُهرٍ  أْربـََعـــــــةُ  ِه ـــــــد، وَعْشـــــــرٌ  أْش  كانـــــــتْ  َوق
 ــــةِ  ِفــــي ِإْحــــداُكنَمالــــك(". الَحــــْولِ  رَأس علــــى بــــالبَـْعَرةِ  تـَْرِمــــي الجاِهِلي 

  .سلمة أم َعن) هـ ن ت ق

  ٩.المتوفى عنها زوجها على المرأة وجوباً  ٨إحداد: أي* 
  )٥( خمس •

ـــــِنمْ " -١٧٦ ـــــلَ  َخْمســـــاً  اْغَت ـــــلَ  َحياتَـــــكَ : َخْمـــــسٍ  قْب ْب  َوِصـــــحَتكَ  َمْوتِـــــكَ  قـَ
ْبـــلَ  ْبـــلَ  وَفراغَـــكَ  َســـَقِمكَ  قـَ ْبـــلَ  وَشـــباَبكَ  ُشـــْغِلكَ  قـَ  وِغنـــاكَ  َهَرِمـــكَ  قـَ

                                                           
  .رباح: نافع، ر: يسار، نا: أفلح، ي: أ!" أي نار"وجمعْت اBربعة في قولھم   ٧
٨
  )معجم لغة الفقھاء. (امتناع المعتدة كّل ما يعتبر زينة لھا] : اSحداد[  
. في غير ذلك: على المرأة في وفاة زوجھا، والمباح: فالواجب. واجب، ومباح: واSحداد نوعان ٩

وفيه أنه ليس على المرأة " ائزأحكام الجن"وقد أخطأ جماعة كبيرة في ك�تيْن فكتبوا كتابا بعنوان 
وھذا خطأ منھم مخالف لما عليه علماء اBمة، فينبغي التنبيه عليه . في وفاة زوجھا وجوب اSحداد

  .ھنا، و9 أعلم
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ْبـــــلَ  ْقـــــِركَ  قـَ  حـــــل الّزْهـــــد ِفـــــي حـــــم( َعبـــــاس ابْـــــن َعـــــن) َهـــــب ك(". فـَ
  .مرسال ميمون بن عمرو عن) هب

ــــْومَ  إنّ " -١٧٧ ــــدَ  وأْعَظُمهــــا األَيــــامِ  َســــيدُ  الُجُمَعــــةِ  يـَ  أْعَظــــمُ  وهــــوَ ، اهللا ِعْن
ـــــدَ  ـــــنْ  اهللا ِعْن ـــــْومِ  ِم ـــــْومِ  اَألْضـــــَحى يـَ ـــــرِ  ويـَ ـــــهِ ، الِفْط ـــــس ِفي ـــــاللٍ  َخْم : ِخ
ـــــقَ  ـــــهِ  اهللا وأْهـــــَبطَ  آَدمَ  ِفيـــــه اهللا َخَل ـــــَوفى َوِفيـــــه اَألْرضِ  ِإلَـــــى آَدمَ  في  تـَ

 إيــــاهُ  أْعطــــاه إالّ  َشـــْيئاً  الَعْبــــدُ  ِفيهــــا اهللا َيْســـَأل َال  ســــاعةٌ  َوِفيـــه آَدمَ  اهللا
ـــا ـــم َم ـــَألْ  ل ـــاً  َيْس ـــه َحرام  َوَال  مقـــرب ملـــك مـــن ومـــا الســـاعة تقـــوم وفي

ــــاحٍ  َوَال  أْرضٍ  َوَال  َســــماءٍ  ــــنْ  ُيْشــــِفقُ  وهــــوَ  إالّ  َبْحــــرٍ  َوَال  ِجبــــالٍ  َوَال  رِي  ِم
 بـــن لَبابَـــة أبـــي َعـــن) هــــ حـــم(". الســـاَعة ِفيـــهِ  تقـــومَ  أنْ  الُجُمَعـــةِ  يـَـــْومِ 
  .ْنذراْلمُ  عبد

 وأن اهللا إال إلـــــــه َال  أنْ  َشـــــــهاَدةِ : َخْمـــــــسٍ  علـــــــى اِإلْســـــــَالمُ  بُِنـــــــيَ " -١٧٨
ــــــَالةِ  وِإقــــــامِ  اهللا رســــــول محمــــــدا كــــــاةِ  وِإيتــــــاءِ  الصالز  ــــــتِ  َوَحــــــج  البَـْي

  .عمر اْبن َعن) ن ت ق حم(". رََمَضانَ  َوَصْومِ 
١٧٩- " َخْمـــــــسٌ  ْســـــــِلمِ اْلمُ  علـــــــى ْســـــــِلمِ اْلمُ  َحـــــــق : ـــــــالمِ  َرد وِعيـــــــاَدةُ  الس 

". العــــــاطس َوَتْشــــــِميتُ  الــــــدْعَوةِ  وإجابَــــــةُ  الِجنــــــائِزِ  واتبــــــاعُ  الَمــــــرِيضِ 
  .هريرة أبي عن) ق(
ــــــَالمِ  َرد : أِخيــــــهِ  علــــــى ِلْلُمْســــــِلمِ  َتِجــــــبُ  َخْمــــــسٌ " -١٨٠ وَتْشــــــِميتُ  الس 

) د(". الجنـــــازة واتبـــــاع الَمـــــريضِ  َوِعيـــــاَدةُ  الـــــدْعَوةِ  وإجابَـــــةُ  العـــــاِطس
   .هريرة أبي عن
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ــــــسٍ  َخْمــــــسٌ " -١٨١ ــــــا: ِبَخْم ــــــضَ  َم ــــــْومٌ  نـََق ــــــدَ  قـَ ــــــْيِهمْ  ُســــــلطَ  ِإال  الَعْه  َعَل
ــــرِ  َحَكُمــــوا َوَمــــا َعــــُدوُهمْ  ــــَزلَ  َمــــا ِبَغْي ــــيِهمُ  َفشــــا ِإال  اهللا أنـْ ــــرُ  ِف  َوَال  الَفْق
ــــــــَرتْ  ــــــــيِهمُ  َظَه ــــــــيِهمُ  َفشــــــــا ِإال  الفاِحَشــــــــةُ  ِف ــــــــْوتُ  ِف ــــــــوا َوَال  الَم  طفُف
ــــِنينَ  وُأِخــــُذوا النبــــاتَ  ُمِنُعــــوا ِإال  الِمْكيــــالَ  الزّكــــاةَ  َمنَـُعــــوا َوَال  بالس  ِإال 

ُهمْ  ُحِبسَ    .عباس ابن عن) طب(". القطر َعنـْ
 والُغـــــرابُ  الَحيـــــةُ : والَحـــــَرمِ  الِحـــــل  ِفـــــي تـُْقـــــتَـْلنَ  فـََواِســـــقَ  َخْمـــــسُ " -١٨٢

ــــــــْأرَةُ  األْبقــــــــعُ  ــــــــبُ  والف ــــــــورُ  والَكْل ــــــــَديا الَعُق  عــــــــن) هـــــــــ ن م(". والُح
  .عائشة

ُلُهن  َخْمــــسٌ " -١٨٣ ــــتـْ ــــي َحــــَاللٌ  قـَ ــــَربُ  الَحيــــةُ : الَحــــَرمِ  ِف  والِحــــْدأةُ  والَعْق
  .هريرة أبي َعن) د(". الَعُقورُ  والَكْلبُ  والَفْأرَةُ 

: الَحــــَرمِ  ِفــــي ويـُْقــــتَـْلنَ  ْحــــرِمُ اْلمُ  يـَْقــــتُـُلُهن  فاِســــَقةٌ  ُكلُهــــن  َخْمــــسٌ " -١٨٤
 عــــن) حــــم(". والغُــــرابُ  الَعُقــــورُ  والَكْلــــبُ  والَحيــــة والَعْقــــَربُ  الفــــْأرَة

  .عباس ابن
ــــنَ  َخْمــــسٌ " -١٨٥ ــــْيسَ  الــــدواب  ِم ــــي ْحــــرِمِ اْلمُ  علــــى َل ــــْتِلِهن  ِف ــــاحٌ  قـَ : ُجن

ــــــرابُ  ــــــْأرَةُ  والِحــــــدأةُ  الُغ ــــــَربُ  والَف ــــــبُ  والَعْق ــــــورُ  والَكْل ــــــك(". الَعُق  َمال
ــــن عــــن) هـــــ ن د ق حــــم ــــى عــــدم *  .عمــــر اب والحــــديث يــــدلك عل

  .وجوب قتلهن، واهللا أعلم
ــــسٌ " -١٨٦ ــــْيسَ  َخْم ــــن  َل ــــارَةٌ  َلُه ــــْركُ : َكف ــــه الشــــلُ  بِالل ْت ــــنـْفسِ  وقـَ ــــرِ  ال  ِبَغْي

 يـَْقَتِطـــــعُ  صــــاِبَرةٌ  َويَِمــــينٌ  الزْحــــفِ  ِمـــــنَ  والِفــــرارُ  ؤِمنِ اْلُمــــ وبـُْهــــتُ  َحــــقَ 



 

 

٣٨ 

 

ــــْيخ أَبُــــو حــــم(". حــــق ِبَغْيــــرِ  َمــــاال ِبهــــا أبــــي َعــــن) التــــوبيخ ِفــــي الش 
  .ُهَريـَْرة

ــــــاِربِ  وقَــــــص  واالْســــــِتْحدادُ  الِختــــــانُ : الِفْطــــــَرةِ  ِمــــــنَ  َخْمــــــسٌ " -١٨٧ الش 
  .هريرة أبي َعن) ق حم(". اِإلْبطِ  َونـَْتفِ  اَألْظفارِ  َوتـَْقِليمُ 

 وِإجابَــــةُ  التِحيــــةِ  َرد : ْســــِلمِ اْلمُ  علــــى ْســــِلمِ اْلمُ  َحــــق  ِمــــنْ  َخْمــــسٌ " -١٨٨
ــــدْعَوةِ  ــــازَةِ  وُشــــُهودُ  ال ــــرِيضِ  وِعيــــاَدةُ  الَجَن  ِإذا العــــاِطسِ  وَتْشــــِميتُ  الَم

  .هريرة أبي َعن) هـ(". اهللا َحِمدَ 
ــــْومٍ  ِفــــي َعِمَلَهــــن  َمــــنْ  خمــــسٌ " -١٨٩  َمــــنْ : الَجنــــةِ  أْهــــلِ  ِمــــنْ  اهللا َكَتَبــــهُ  يـَ

ــــْومَ  صــــامَ   َجنــــازَةً  َوَشــــِهدَ  َمرِيضــــاً  وعــــادَ  الُجُمَعــــةِ  ِإلَــــى ورَاحَ  الُجُمَعــــةِ  يـَ
  .سعيد أبي َعن) حب ع(". رَقـََبةً  وأْعَتقَ 

ُهن  واِحــــدةً  فـََعــــلَ  َمــــنْ  َخْمــــسٌ " -١٩٠  َمــــنْ : اهللا علــــى ضــــاِمناً  كــــانَ  ِمــــنـْ
ـــــَرجَ  أوْ  َمرِيضـــــاً  عـــــادَ  ـــــاً  َخ ـــــلَ  أوْ  غازِي ـــــى َدَخ ـــــه عل ـــــدُ  ِإماِم ـــــَرهُ  يُرِي  تـَْعزِي

ــــْوِقيَرهُ  ". النــــاس ِمــــنَ  وَســــِلمَ  ِمْنــــهُ  النــــاسُ  َفَســــِلمَ  بـَْيِتــــهِ  ِفــــي قـََعــــدَ  أوْ  وتـَ
  .معاذ َعن) طب حم(
ـــنْ  َخْمـــسٌ " -١٩١ ـــِبضَ  َم ـــي ُق ُهن  شـــيءٍ  ِف ـــنـْ ـــولُ : َشـــهيدٌ  فـَُهـــوَ  ِم ـــي الَمْقُت  ِف

 ِفـــــي والَمْبطُـــــونُ  َشـــــِهيدٌ  اهللا ســـــِبيلِ  ِفـــــي والَغريـــــقُ  َشـــــهيدٌ  اهللا َســـــِبيل
 ِفــــي والنـَفســــاءُ  َشــــِهيدٌ  اهللا ســــبيلِ  ِفــــي والَمْطُعــــونُ  َشــــِهيدٌ  اهللا َســــبيل
  .عامر بن عقبة َعن) ن(". َشِهيَدة اهللا َسِبيلِ 
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ـــــَرغَ " -١٩٢  َأَجِلـــــهِ  ِمـــــنْ : َخْمـــــسٍ  ِمـــــنْ  َعْبـــــدٍ  ُكـــــل  إلَـــــى َوَجـــــل  َعـــــز  اهللا فـَ
ــــه ــــِعيدٌ  َأوْ  َوَشــــِقي  َوَمْضــــَجِعهِ  َوأَثَــــرِهِ  َوِرْزِق  أبــــي َعــــن) طــــب حــــم(". َس
  .الدرداء

ـــَرغَ " -١٩٣  َوِرْزِقـــهِ  َوَأَجِلـــهِ  َعَمِلـــهِ  ِمـــنْ : َخْمـــسٍ  ِمـــنْ  َعْبـــدٍ  ُكـــل  ِإلَـــى اهللا فـَ
ــــــَرهِ  فالعمــــــل بــــــدل *  .الــــــدرداء أبــــــي عــــــن) طــــــب(". َوَمضــــــَجِعهِ  َوأَثـَ
  .في الحديث قبله" شقي أو سعيد"قوله 

ـــــي" -١٩٤ ـــــسٌ : األْســـــَنانِ  ِف ـــــسٌ  َخْم ـــــنَ  َخْم ـــــلِ  ِم ـــــن عـــــن) ن د(". اِإلِب  اب
  .عمر

ـــــي" -١٩٥ ـــــسٌ : الَمَواِضـــــحِ  ِف ـــــنَ  َخمـــــسٌ  َخْم ـــــلِ  ِم  عـــــن) ٤ حـــــم(". اِإلِب
  .هريرة أبي

 َولَــــــْيسَ ، َصــــــَدَقةٌ  التْمــــــرِ  ِمــــــنَ  َأْوُســــــقٍ  َخْمَســــــةِ  ُدونَ  ِفيمــــــا لَــــــْيسَ " -١٩٦
ـــــــسِ  ُدونَ  ِفيمـــــــا ـــــــنَ  َذْودٍ  َخْم ـــــــلِ  ِم ـــــــَدَقةٌ  اِإلِب ـــــــْيسَ ، َص  ُدونَ  ِفيمـــــــا َوَل
  .سعيد أبي َعن) ٤ ق حم(". َصَدَقةٌ  اْلَوِرقِ  ِمنَ  َأَواقٍ  َخْمسِ 

ـــــــــاَعةِ  ِعْلــــــــمُ  ِعْنــــــــَدهُ  اهللا إن {: اهللا ِإال  يـَْعَلُمُهــــــــن  َال  َخْمــــــــسٌ " -١٩٧ الس 
ـــــزلُ  ـــــثَ  َويـُنَـ ـــــمُ  الَغْي ـــــا َويـَْعَل ـــــي َم ـــــا اَألْرحـــــامِ  ِف ـــــْدِري َوَم ـــــسٌ  َت ـــــاَذا نـَْف  م

ـــــداً  َتْكَســـــبُ  ـــــا َغ ـــــْدِري َوَم ـــــسٌ  َت ـــــأي  نـَْف  علـــــيم اهللا إن َتُمـــــوتُ  أْرضٍ  ب
  .بريدة عن) الروياني حم(". }خبير

َهـــــا المســـــئول مـــــا" -١٩٨ ـــــاَعةَ  يـَْعِنـــــي - َعنـْ الَســـــاِئلِ  ِمـــــنَ  بِـــــَأْعَلمَ  - الس 
ــــــُأْخِبُركَ  ــــــدت إذا: أشــــــراطها عــــــن َوَس  مــــــن فــــــذلك ربتهــــــا األمــــــة ول
 ِمـــــــنْ  فَـــــــَذاكَ  النـــــــاسِ  رءوس الحفـــــــاة العـــــــراة كانـــــــت وإذا أشـــــــراطها



 

 

٤٠ 

 

َيــــــــانِ  ِفـــــــي الْـــــــبُـْهمِ  رِعــــــــاءُ  َتطَـــــــاَولَ  َوِإَذا َأْشـــــــَراِطَها  ِمــــــــنْ  فَـــــــَذاكَ  اْلبُـنـْ
ـــــــي َأْشـــــــَراِطَها ـــــــنَ  َخْمـــــــسٍ  ِف ـــــــبِ  ِم  اهللا إن{: اهللا ِإال  يـَْعَلُمُهـــــــن  الَ  اْلَغْي

ــــده ــــة} الســــاعة علــــم عن ــــي عــــن) هـــــ(". اآلي  َعــــن) ن د م( هريــــرة أب
ــــَرة أبــــي َعــــن) ن( عمــــر الغيــــب "وهــــذا يســــمى *  .معــــا ذر َوأبــــي ُهَريـْ

  ".المطلق
َعــــــاَلى اهللا ِإال  يـَْعَلُمَهـــــــا الَ  َخْمــــــسٌ  اْلَغْيـــــــبِ  َمَفــــــاتِيحُ " -١٩٩  يـَْعَلـــــــمُ  الَ : تـَ

ــــدٌ  ــــا َأَح ــــونَ  َم ــــي َيُك ــــدٍ  ِف ــــالى اهللا ِإال  َغ َع ــــمُ  َوالَ  تـَ ــــدٌ  يـَْعَل ــــا َأَح ــــونُ  َم  َيُك
َعـــــالى اهللا ِإال  اَألْرَحـــــامِ  ِفـــــي ــــــاَعةُ  تـَُقـــــومُ  متـــــى يعلـــــم وال تـَ الس  اهللا ِإال 

َعــــــــالى ــــــــْدِري َوالَ  تـَ ــــــــَأي  نـَْفــــــــسٌ  َت ــــــــالى اهللا ِإال  َتُمــــــــوتُ  َأْرضٍ  ِب َع  وال تـَ
ـــــدري ـــــى أحـــــد ي ـــــيءُ  مت ـــــرُ  َيِج ـــــالى اهللا ِإال  الَمَط َع  عـــــن) خَ  حـــــم(". تـَ

  .عمر ابن
 َســـــَألَ  َوَمـــــنْ  اهللا َأْغنَـــــاهُ  اســـــتغنى ومـــــن اهللا أعفـــــه اســـــتعف مـــــن" -٢٠٠

 َعـــن) حـــم(". ِإْلَحافـــاً  َســـَألَ  فـََقـــدْ   ١٠َأَواقٍ  َخْمـــسِ  َعـــْدلُ  َولَـــهُ  النـــاسَ 
   .مزينة من رجل

 يســـأل حتـــى ربـــه عنـــد مـــن القيامـــة يـــوم آدم ابـــن قـــدما تـــزول ال" -٢٠١
ـــيم عمـــره عـــن: خمـــس عـــن ـــاه؟ ف ـــيم شـــبابه وعـــن أفن ـــاله؟ ف  َوَعـــنْ  أب
ــــهِ  ــــنْ  َماِل ــــنَ  ِم ــــَبُه؟ أَْي ــــيمَ  اْكَتَس ــــُه؟ َوِف َفَق ــــاذا أَنـْ ــــم؟ فيمــــا عمــــل وم ". عل

  .مسعود ابن عن) ت(

                                                           
  .مليونا تقريبا ٢٥: آ_ف سابقاً، فھي ٢٥٠والدرھم . درھما ٤٠واBوقية   ١٠
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َـــــــا" -٢٠٢ ـــــــاِجرِينَ اْلمُ  َمْعَشـــــــرَ  ي ـــــــسٌ  ِخَصـــــــالٌ ! َه ـــــــُتمْ  ِإَذا َخْم ُتِلْي ـــــــن  ابـْ  ِبِه
ـــــْومٍ  ِفـــــي اْلَفاِحَشـــــةُ  َتْظَهـــــرِ  لَـــــمْ ) ١( ١١:تُـــــْدرُِكوُهن  َأنْ  بِـــــاهللا َوَأُعـــــوذُ   قـَ

 ــــى قَـــطِبَهــــا يـُْعِلنُـــوا َحت  ــاُعونُ  ِفــــيِهمُ  َفَشـــا ِإالتِـــي َواَألْوَجــــاعُ  الطـلَــــمْ  ال 
ــــــي َمَضــــــتْ  َتُكــــــنْ  ــــــَالِفِهمُ  ِف ــــــمْ ) ٢(، َمَضــــــْوا الــــــِذينَ  َأْس ُقُصــــــوا َوَل  يـَنـْ

ـــــــالَ  ـــــــَزانَ  اْلِمْكَي ـــــــُذوا ِإال  َوالِمي ـــــــِنينَ  ُأِخ ةِ  بِالســـــــد ـــــــة َوِش ـــــــْورِ  المؤن  َوَج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْلطَانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيِهمْ  الس   ، َعَل

، الســــــماء مــــــن القطــــــر منعــــــوا إال َأْمــــــَواِلِهمْ  زََكــــــاةَ  يَْمنَـُعــــــوا َولَــــــمْ ) ٣(
ُقُضــــــوا َولَـــــمْ ) ٤(، يُْمطَـــــُروا لَــــــمْ  البهـــــائم ولـــــوال  َوَعْهــــــدَ  اهللا َعْهـــــدَ  يـَنـْ
 بـَْعـــــضَ  فََأَخـــــُذوا َغْيـــــرِِهمْ  ِمـــــنْ  َعـــــُدوُهمْ  َعَلـــــْيِهمْ  اهللا َســـــّلطَ  ِإال  َرُســـــوِلهِ 

 اهللا بكتـــــاب أئمــــتهم تحكــــم لــــم ومــــا ) ٥(، أَيْــــِديِهمْ  ِفــــي َكــــانَ  َمــــا
ـــــــــرْوا وجـــــــــل عـــــــــز ـــــــــَزلَ  ِفيَمـــــــــا َويـََتَح  بَْأَســـــــــُهمْ  اهللا َجَعـــــــــلَ  ِإال  اهللا أَنـْ
نَـُهمْ    .عمر اْبن َعن) ك هـ( ١٢".بـَيـْ

  )٥(خمسة  •
ـــــــــاَلى اهللا إنّ " -٢٠٣ َع  ِجْســـــــــَمهُ  لـــــــــهُ  أْصـــــــــَحْحتُ  َعْبـــــــــداً  إنّ : يـَُقـــــــــولُ  تـَ

ـــــْعت يَِفـــــدُ  َال  أْعـــــَوامٍ  َخْمَســـــةُ  علْيـــــهِ  َتْمِضـــــي َمعيَشـــــِته ِفـــــي عَلْيـــــهِ  َوَوس 
 سعيد أبي عن) حب ع(". لَمْحُروم إَلي.  

                                                           
١١

دُ  َيا: "ثبت في السنة   aْيتَ  إِذا محمaَفُقلْ  َصل" : � وحب المنكرات وترك الخيرات ِفْعلَ  أْسألُكَ  إِن"ي الل�ُھم
 ".َمْفُتونٍ  َغْيرَ  إْليكَ  فاْقِبْضِني ِفْتَنةً  ِبِعباِدكَ  أَرْدتَ  وإَذا َعلي�  وَتُتوبَ  َوَتْرَحَمِني لي تغفر وأن المساكين

  .عباس ابن عن) ت حميد بن عبد حم عب(
١٢

 ُكلc {: كذلك كان اBمر في إندونيسيا، اBحزاب كثيرة، والعداوة بينھم معروفة، كما قال ربنا  
  ]٣٢: الروم[}  َفِرُحونَ  َلَدْيِھمْ  ِبَما ِحْزبٍ 
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ــــدٌ  أَنــــا: أْســــماءٍ  َخْمَســــة لِــــي إنّ " -٢٠٤ الحاِشــــرُ  َوأَنــــا أْحَمــــدٌ  َوأَنــــا محم :
 اهللا يَْمُحــــو الــــِذي: الَمــــاِحي َوأَنــــا قَــــَدمي علــــى الّنــــاسُ  ُيْحَشــــرُ  الّــــِذي
ـــــــرَ  بِـــــــيَ  ـــــــا الُكْف ـــــــبُ  َوأَن  بـــــــن جبيـــــــر عـــــــن) ن ت ق َمالـــــــك(". اْلعاِق

  .مطعم
ـــــِعيفُ : َخْمَســـــةٌ  النـــــارِ  أهـــــلُ " -٢٠٥ ـــــِذي الضـــــرَ  َال  ال  ُهـــــمْ  الـــــِذينَ  لَـــــهُ  زَبـْ

َبــــعٌ  ِفــــيكمْ   لــــهُ  َيْخَفــــى َال  الــــِذي والخــــاِئنُ  َمــــاال َوَال  أْهــــالً  يـَْبتَـغُــــونَ  َال  تـَ
 وُهـــــــوَ  إال  يُْمســـــــي َوَال  ُيْصـــــــِبحُ  َال  ورَُجـــــــلٌ  خانَـــــــهُ  إال  َدق  وإنْ  َطَمـــــــعٌ 

ـــــــــكَ  ـــــــــن ُيخاِدُع ـــــــــكَ  َع ـــــــــكَ  أْهِل ـــــــــرَ ;  وماِل ـــــــــِذبَ  الُبْخـــــــــلَ  وذََك  والَك
ْنِظيرَ  اشَ  والشحمار بن عياض َعن) م حم(". الَفح.  

ــــــَهَداءُ " -٢٠٦ ــــــونُ : َخْمَســــــةٌ  الش ــــــقُ  َوالَمْبطُــــــونُ  الَمْطُع  َوَصــــــاِحبُ  َواْلَغرِي
  .هريرة أبي عن) ت ق َمالك(". اهللا َسبيلِ  ِفي َوالشِهيدُ  الَهْدمُ 

 ِمــــــنَ  ِعْنــــــِدي َولَــــــْيسَ  ِبُكْفــــــرٍ  َعْهــــــُدُهمْ  َحــــــِديثٌ  النــــــاسَ  َأن  لَــــــْوالَ " -٢٠٧
َيانِــــهِ  َعلَــــى يـَْقــــَوى َمــــا النـَفَقــــةِ   اْلِحْجــــرِ  ِمــــنَ  ِفيــــهِ  َأْدَخْلــــتُ  َلُكْنــــتُ  بـُنـْ
ــــتُ ، َأْذرُعٍ  َخْمَســــةَ  ــــا َوَلَجَعْل ــــاً  َلَه ــــهُ  النــــاسُ  يَــــْدُخلُ  بَاب ــــاً  ِمْن  يخــــرج َوبَاب

  .عائشة عن) ن م(". منه
ــــــــْيسَ " -٢٠٨ ــــــــنْ  ١٣َأْوَســــــــاقٍ  َخْمَســــــــةِ  ُدونَ  ِفيمــــــــا َل ــــــــرٍ  ِم  حــــــــب وال َتْم

  .سعيد أبي عن) ن م(". صدقة
  )٦( ستة/ست •

                                                           
١٣

  .كيلو ١٤٤=  ٦٠×  ٢٫٤: كيلو، فيكون الوسق ٢٫٤ستون صاعا، والصاع ) الوسق (   
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ـــنْ " -٢٠٩ ـــرِ  بـَْعـــدَ  أَيـــامٍ  ِســـتةَ  َصـــامَ  َم ـــَنةِ  َتَمـــامَ  َكـــانَ ،  اْلِفْط َجـــاءَ  َمـــنْ { الس 
   .ثوبان عن) هـ(". }أمثالها َعْشرُ  فـََلهُ  بِالَحَسَنةِ 

ــــمالِ  صــــاِحبَ  إنّ " -٢١٠ ــــعُ  الش ــــمَ  لَيَـْرَف ــــت  الَقَل ــــاَعات ِس ــــد عــــن َس  العب
 وإالّ  أَْلَقاَهــــــــا ِمْنهــــــــا اهللا واْســــــــتَـْغَفرَ  نَــــــــِدمَ  فــــــــإنْ  المخطــــــــئ المســــــــلم

  .أمامة أبي عن) طب(". واحدة كتبت
َهــــا فـََعوْضــــُتهُ  ناقَــــةً  إلــــي  أْهــــَدى ُفالنــــاً  إنّ " -٢١١  َفظَــــل  َبَكــــَراتٍ  ِســــت  ِمنـْ

 أو قرشــــــــي مــــــــن إال هديــــــــة أقبــــــــل ال أنْ  َهَمْمــــــــت َلَقــــــــدْ ! ســــــــاِخطاً 
  .هريرة أبي عن) ت حم(". َدوِسيَ  أوْ  ثـََقِفيَ  أوْ  أْنصاِريَ 

٢١٢- " ْســـــِلمِ اْلمُ  علـــــى ْســـــِلمِ اْلمُ  َحـــــق  مْ  َلِقيتَـــــهُ  ِإذا: ِســـــتَعَلْيـــــهِ  َفَســـــل 
 َعطَــــــــسَ  َوِإذا لَــــــــهُ  فاْنَصــــــــحْ  اْستَـْنَصــــــــَحكَ  َوِإذا فَأِجْبــــــــهُ  َدعــــــــاكَ  َوِإذا

ْتهُ  اهللا َفَحِمـــــدَ  ُعـــــْدهُ  َمـــــِرضَ  َوِإذا َفَشـــــم  خـــــد(". فاتِبْعـــــهُ  مـــــاتَ  َوِإذا فـَ
  .هريرة أبي عن) م
ـــــــْؤِمنِ " -٢١٣ ـــــــ َعلَـــــــى ِلْلُم ـــــــالٍ  ِســـــــت  ْؤِمنِ اْلُم  مـــــــرض ِإَذا يُعـــــــوُدهُ : ِخَص

 َلِقَيــــــــهُ  ِإَذا َعَلْيـــــــهِ  َوُيَســـــــلمُ  َدَعــــــــاهُ  ِإَذا ويجبيـــــــه مـــــــات إذا ويشـــــــهده
ُتهُ  ـــــــهُ  َويـَْنَصـــــــحُ  َعَطـــــــسَ  ِإَذا َوُيَشـــــــم ) ن ت(". شـــــــهد َأوْ  َغـــــــابَ  ِإَذا َل

  .هريرة أبي عن
٢١٤- " ــــت ــــاَعةِ  َأْشــــَراطِ  مــــنْ  ِس ــــْوِتي: الس ــــْتحُ  َم ــــتِ  َوفـَ  وأن المقــــدس بـَْي

ــــلُ  يعطــــى ــــفَ  الرُج ــــارٍ  أَْل َيَتَســــخَطَها ِديَن ــــةٌ  فـَ َن ــــْدُخلُ  َوِفتـْ ــــا َي ــــتَ  َحرَه  بـَْي
 ـــــاسِ  ِفـــــي يأُخـــــذُ  َوَمـــــْوتٌ  ُمْســـــِلمٍ  ُكـــــليـَْغـــــِدرَ  َوَأنْ  اْلغَـــــَنمِ  َكُقَعـــــاصِ  الن 
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ــــداً  بَِثَمــــانِينَ  فـََيِســــيُرونَ  الــــرومُ  ــــدٍ  ُكــــل  َتْحــــتَ  بـَْن ــــا بـَْن َن ". أَْلفــــاً  َعَشــــر اثـْ
  .معاذ عن) طب حم(
ـــّتاً  اْعـــُددْ " -٢١٥ ـــْينَ  ِس ـــَديِ  بـَ ـــاَعةِ  َي ـــْوِتي: الس ـــم  َم ـــْتحُ  ث ـــتِ  فـَ ـــِدسِ  بـَْي  الَمْق

 الغَــــَنمِ  كُقعــــاصِ  ِفــــيُكمْ  يْأُخــــذُ  موتــــانٌ  ثُــــم  ــــى الَمــــالِ  اْسِتفاضــــةُ  ثــــمَحت 
َنــــةٌ  ثُــــم  ســــاِخطاً  فـََيظَــــل  ِدينــــارٍ  مائَــــةَ  الرُجــــلُ  يـُْعطَــــى َقــــى َال  ِفتـْ  بـَْيــــتٌ  يـَبـْ

ـــَربِ  مـــنَ  ـــهُ  إالّ  الَع ـــم  َدَخَلْت ـــةٌ  ث ـــونُ  ُهْدَن ـــَنُكمْ  َتُك ـــْينَ  بـَيـْ ـــي وبـَ  اَألْصـــَفرِ  بَِن
ـــــُدُرونَ  ـــــْأُتوَنُكمْ  فـَيَـْغ َي ـــــانِينَ  تْحـــــتَ  فـَ ـــــةً  ثَم ـــــة كـــــل  تْحـــــتَ  غاَي ـــــا غاي  اثن

   .مالك بن عوف عن) خ(". ألفا عشر
ـــــامَ  إنّ " -٢١٦ ـــــدِ  َطع ـــــي الَواِح نَــــــْينِ  َيْكِف ـــــامَ  وإنّ  االثـْ ـــــْينِ  َطع نَـ  َيْكِفـــــي االثـْ

َــــــةَ  ــــــةَ  الثالث ــــــةٍ  َطعــــــامَ  وإنّ  واَألْربـََع ". والســــــتة الخمســــــة يكفــــــي اَألْربـََع
  .عمر عن) هـ(
  )٧( سبع •

ـــَرْأهُ ، وِعْشـــرِينَ  َخْمـــسٍ  فـــي اقـــرأه شـــهر كـــل فـــي القـــرآن اقـــرأ" -٢١٧  ِاقْـ
ــــَرْأه، َعْشــــَرةَ  َخْمــــسَ  ِفــــي ــــَرْأه، َعْشــــرٍ  ِفــــي ِاقْـ  يـَْفَقُهــــهُ  َال ! َســــْبعٍ  ِفــــي ِاقْـ
  .عمرو ابن عن) حم(". َثالثٍ  ِمنْ  أَقل  ِفي يـَْقَرُؤهُ  َمنْ 
ــــــغَ  ِإذا" -٢١٨  َوِإذا، فـُْرِشــــــِهمْ  بـَــــــْينَ  فـََفرقُــــــوا ِســــــِنينَ  َســــــْبعَ  أْوالدُُكــــــمْ  بـََل

ــــــوا ــــــالةِ  علــــــى فاْضــــــرِبُوُهمْ  ِســــــِنينَ  َعْشــــــرَ  بـََلُغ ــــــن) ك قــــــطّ (". الص  َع
َرة   .معبد بن ُسبـْ
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ْلَيَضــــعْ  أَلمــــاً  أَحــــدُُكم َوَجــــدَ  ِإذا" -٢١٩  وْليَـُقــــلْ  أَلَمــــهُ  َيِجــــدُ  َحْيــــثُ  يَــــَدهُ  فـَ
 َمـــا َشـــر  ِمـــنْ  َشـــيءٍ  ْكـــل  علـــى وُقْدرَتِـــهِ  اهللا ِبِعـــزةِ  أُعـــوذُ : َمـــراتٍ  َســـْبعَ 
  .مالك بن َكْعب َعن) طب حم(". أِجدُ 

ـــــعْ " -٢٢٠ ـــــَدكَ  َض ـــــى َي ـــــأَلمَ  الـــــِذي َعَل ـــــنْ  َت ـــــِدكَ  ِم ـــــلْ  َجَس ـــــمِ : َوُق  اهللا ِبْس
ـــــاً   أجـــــد مـــــا شـــــر مـــــن وقدرتـــــه بـــــاهللا أعـــــوذ: َمـــــراتٍ  َســـــْبعَ  َوقُـــــلْ  َثالَث

  .الثقفي العاص أبي بن ُعْثَمان َعن) هـ م حم(". َوُأَحاِذرُ 
 َســــْبعَ  ِبَهــــا فَاْمَســــحْ  َتْشــــَتِكي الــــِذي الَمَكــــانِ  َعَلــــى يَِميَنــــكَ  َضــــعْ " -٢٢١

ـــراتٍ  ـــلْ  َم ـــوذُ ": َوُق ـــزةِ  َأُع ـــه اهللا ِبِع ـــي، "أجـــد مـــا شـــر مـــن وقدرت ـــل  ِف  ُك
  .العاص أبي بن ُعْثَمان َعن) ك طب(". َمْسَحةٍ 

 َســــْبعَ  لِيَـْغِســــْلهُ  ثُــــم  فـَْلُيرِقْــــهُ  أَحــــدُِكمْ  إنــــاءِ  ِفــــي الَكْلــــبُ  َولَــــغَ  ِإذا" -٢٢٢
  .هريرة أبي َعن) ن م(". َمراتٍ 

ـــي  اْهرِيقـــوا" -٢٢٣ ـــنْ  َعَل ـــْبعِ  ِم ـــَربٍ  َس ـــمْ  ِق ـــلْ  ل ـــتُـُهن  ُتْحَل ـــد َلَعلـــي أوِْكَي  أْعَه
  .عائشة َعن) خَ (". الّناسِ  ِإَلى

َعــــاَلى اهللا َكلَفــــهُ  األْرضِ  ِمــــنَ  ِشــــْبراً  َظَلــــمَ  رَجــــلٍ  أيمــــا" -٢٢٤  َيْحِفــــَرهُ  أنْ  تـَ
لُـــــغَ  َحتـــــى ــــــْومَ  يَُطوقَـــــهُ  ثـــــم  أَرِضــــــينَ  َســـــْبعِ  آِخــــــرَ  يـَبـْ  َحتــــــى الِقياَمـــــةِ  يـَ
  .مرة بن يعلى َعن) طب(". الناسِ  بـَْينَ  يـُْقَضى

ـــــي التْكِبيـــــرُ " -٢٢٥ ـــــرِ  ِف ـــــي َســـــْبعٌ  الِفْط ـــــى ِف ـــــسٌ  اُألوَل ـــــي وَخْم ـــــَرةِ  ِف  اآلِخ
، حســـــــــنه عمـــــــــر ابـــــــــن َعـــــــــن) د(". ِكْلَتِيِهمـــــــــا بـَْعـــــــــَدُهما والِقـــــــــراَءةُ 

  .األلباني
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ْبــــرِهِ  ِفــــي َوُهــــوَ  َأْجــــَرُهن  ِلْلَعْبــــدِ  َيْجــــِري َســــْبعٌ " -٢٢٦  َمــــنْ : َمْوتِــــهِ  بـَْعــــدَ  قـَ
ــــراً  َأْجــــَرى َأوْ  ِعْلمــــاً  َعلــــمَ  ــــرَ  أوْ  نـَْه ــــَرسَ  أوْ  بِْئــــراً  َحَف ــــالً  َغ  بـَنَــــى َأوْ  َنْخ

ــــَركَ  َأوْ  ُمْصــــَحفاً  َورثَ  َأوْ  َمْســــِجداً  ــــداً  تـَ ــــهُ  َيْســــتَـْغِفرُ  َوَل ــــدَ  َل ــــهِ  بـَْع ". َمْوِت
  .أنس عن) سمويه اْلبَـزار(
ــــــاِبِهمْ  َوَمــــــْأُجوجَ  يَــــــْأُجوجَ  ِقِســــــي  ِمــــــنْ  ْســــــِلُمونَ اْلمُ  َســــــُيوِقدُ " -٢٢٧ َوُنش 

  .النواس عن) هـ(". سنين سبع وأترستهم
ــــــَهاَدةُ " -٢٢٨ ــــــْبعٌ  الش ــــــلِ  ِســــــَوى َس ــــــي اْلَقْت ــــــِبيلِ  ِف ــــــولُ  اهللا َس ــــــي الَمْقُت  ِف

ــــــونُ : َشــــــِهيدٌ  اهللا َســــــِبيلِ  ــــــقُ  َشــــــِهيدٌ  َوالَمْطُع  َوَصــــــاِحبُ  َشــــــِهيدٌ  َواْلَغرِي
ـــــبِ  َذاتِ  ـــــقِ  َوَصـــــاِحبُ  َشـــــِهيدٌ  َوالَمْبُطـــــونُ  َشـــــِهيدٌ  الَجْن  َشـــــِهيدٌ  الحرِي

ـــــــوتُ  َوالـــــــِذي ـــــــْدمِ  َتْحـــــــتَ  يَُم ـــــــِهيدٌ  الَه ـــــــْرَأةُ  َش ـــــــوتُ  َوالَم  ِبَجمـــــــعٍ  َتُم
  .عتيك بن جابر َعن) ك حب هـ ن د حم َمالك(". َشِهيَدةٌ 

ـــــنْ  ُطـــــوَبى" -٢٢٩ ِـــــي ِلَم ـــــنَ  رآن ـــــي وآَم ـــــرةً  ِب ـــــوَبى، َم ـــــنْ  َوُط ـــــمْ  ِلَم ـــــي َل  يـََرِن
) حـــم( ُأَماَمـــة أبـــي َعـــن) ك حـــب تـــخ حـــم(". َمـــراتٍ  َســـْبعَ  بِـــي َوآَمـــنَ 

  .أنس عن
ــــائِرُ " -٢٣٠ ــــاهللا اِإلْشــــَراكُ  ١٤:َســــْبعٌ  اْلَكَب ــــلُ  ِب ْت ــــنـْفسِ  َوقـَ ــــي ال  اهللا َحــــرمَ  الِت

 الربَــــــا َوَأْكــــــلُ  الزْحــــــفِ  ِمــــــنَ  َواْلِفــــــرارُ  ْحَصــــــَنةِ اْلمُ  َوقَــــــْذفُ  بِـــــالَحق  ِإال
) طــــس(". الِهْجــــَرةِ  بـَْعــــدَ  اَألْعَرابِيــــةِ  ِإلــــى والرُجــــوعُ  اْلَيَتــــِيمِ  َمــــال َوَأْكــــلُ 

  .سعيد أبي َعن

                                                           
  .تسع: سيأتي أنھا  ١٤
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ــــــُدو الَ  َكــــــان" -٢٣١ ــــــْومَ  يـَْغ ــــــَراتٍ ) َســــــْبعَ ( يَْأُكــــــلَ  َحتــــــى اْلِفْطــــــرِ  يـَ ". َتَم
  .إال ما بين قوسين، صحيح َسُمَرة بن َجابر َعن) طب(
 عـــــن) هـــــ( ســـــلمة أم َعــــن) م(". ثَـــــَالثٌ  َوِللثـيــــبِ ، َســـــْبعٌ  ِللِبْكــــرِ " -٢٣٢

  .أنس
ـــِهيدِ " -٢٣٣ لِ  ِفــــي لَــــهُ  يـُْغَفــــرُ : ِخَصــــالٍ  َســــْبعُ  اهللا ِعْنــــدَ  ِللشِمــــنْ  َدفْـَعــــةٍ  َأو 

ـــهِ  نَــــْينِ  َويـُـــَزوجُ  اِإليَمـــانِ  ُحلـــةَ  َوُيَحلـــى اْلَجنـــةِ  ِمـــنَ  َمْقَعـــَدهُ  َويـَـــَرى َدِم  اثـْ
 َويَــــْأَمنُ  اْلَقْبـــرِ  َعـــَذابِ  ِمــــنْ  َوُيَجـــارُ  اْلِعـــينِ  اْلُحــــورِ  ِمـــنَ  َزْوَجـــةً  َوَســـْبِعينَ 

ــــنَ  ــــرِ  اْلَفــــَزعِ  ِم ــــهِ  َعلَــــى َويُوَضــــعُ  اَألْكَب ــــارِ  تَــــاجُ  رَْأِس  ِمْنــــهُ  اْلَياُقوتَــــةُ  اْلَوَق
ــــرٌ  ــــنَ  َخيـْ َيا ِم نـْ ــــد ــــا ال ــــا َوَم ــــي َوَيْشــــَفعُ  ِفيَه ــــنْ  ِإْنَســــاناً  َســــْبِعينَ  ِف ــــلِ  ِم  َأْه
  .كرب معدي بن المقدام عن) هـ ت حم(". بـَْيِتهِ 

ـــــوْ " -٢٣٤ ـــــْبعِ  ِمثْـــــلَ  َحَجـــــراً  َأن  َل ـــــنْ  أُْلِقـــــيَ  َخِلَفـــــاتٍ  َس  َجَهـــــنمَ  َشـــــِفير َع
  .أنس عن) هناد(". قعرها يبلغ ال َخرِيفاً  َسْبِعينَ  ِفيَها َهَوى

ــــا" -٢٣٥ ــــنْ  َم ــــِلمٍ  ِم ــــودُ  ُمْس ــــمْ  َمرِيضــــاً  يـَُع ــــهُ  َيْحُضــــرْ  َل ــــولُ  َأَجُل ــــْبعَ  فـَيَـُق  َس
 ِإال ، "َيْشـــــِفَيكِ  َأنْ  اْلَعِظـــــيمِ  اْلَعـــــْرشِ  َرب  اْلَعِظـــــيمَ  اهللا َأْســـــَألُ ": َمـــــراتٍ 
  .عباس ابن عن) ت(". ُعوِفيَ 

َقــــالَ  َأَجُلــــهُ  َيْحُضــــرْ  لَــــمْ  َمرِيضــــاً  َعــــادَ  َمــــنْ " -٢٣٦ : َمــــراتٍ  َســــْبعَ  ِعْنــــَدهُ  فـَ
 َعافَــــــاهُ  ِإال ، "َيْشــــــِفَيكَ  َأنْ  اْلَعِظــــــيمِ  اْلَعــــــْرشِ  َرب  اْلَعِظــــــيمَ  اهللا َأْســــــَألُ "

  .عباس ابن عن) ك د(". المرض ذلك من اهللا
ـــــا َتَمـــــَراتٍ  َســـــْبعَ  َأَكـــــلَ  َمــــنْ " -٢٣٧ َهـــــا بـَــــْينَ  ِمم  لـــــم يصـــــبح حـــــين الَبـَتَـيـْ

  .سعد َعن) م(". يُْمِسيَ  َحتى َسم  اْليَـْوم ذلك يضره
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ــــــفِ  أقنــــــى الجبهــــــة أجلــــــى، منــــــي المهــــــدي" -٢٣٨ ــــــألُ ، األَْن  اَألْرضَ  يَْم
ــــا َوَعــــْدالً  ِقْســــطاً  ــــتْ  َكَم  د(". ســــنين ســــبع يملــــك وظلمــــا جــــورا ُمِلَئ

  .سعيد أبي عن) ك
ـــــــدجالُ  َيْخـــــــُرجُ " -٢٣٩ ـــــــي ال ـــــــي ِف ـــــــثُ  ُأمِت ـــــــينَ  فـََيْمُك ـــــــثُ  َأْربَِع َع َيبـْ  اهللا فـَ

َعــــاَلى ــــنُ  ُعــــْرَوةُ  َكأَنــــهُ  َمــــْرَيمَ  اْبــــنَ  ِعيَســــى تـَ ــــهُ  الثـَقِفــــي  َمْســــُعودٍ  ْب َيْطُلُب  فـَ
ـــْيسَ  ِســـِنينَ  َســـْبعَ  النـــاسُ  يَْمُكـــثُ  ثُـــم ، فـَيُـْهِلُكـــهُ  ـــْينَ  َل ـــْينِ  بـَ نَـ ـــَداَوةٌ  اثـْ ، َع

 ــــامِ  ِقَبــــلِ  ِمــــنْ  بَــــارَِدةً  رِيحــــاً  اهللا يـُْرِســــلُ  ثُــــم َقــــى فَــــالَ  الش  َوْجــــهِ  َعَلــــى يـَبـْ
ــــدٌ  اَألْرضِ  ــــي َأَح ــــهِ  ِف ْلِب ــــنْ  َذرةٍ  ِمثْـَقــــالُ  قـَ ــــانٍ  ِم  حــــم(". قـََبَضــــْتهُ  ِإال  ِإيَم

  .عمر ابن َعن) م
  )٨( ثمانية •

 اَألْربـََعـــــةَ  يكفـــــي االثنـــــين وطعـــــام االثنـــــين يكفـــــي الواحـــــد طعـــــام" -٢٤٠
  .جابر عن) ن ت م حم(". الثَمانَِيةَ  َيْكِفي اَألْربـََعةِ  َوَطَعامُ 

ـــــا" -٢٤١ ـــــنْ  َم ـــــوتُ  ُمْســـــِلمٍ  ِم ـــــهُ  يَُم َـــــةٌ  َل ـــــنَ  َثالَث ـــــدِ  ِم ـــــا اْلَوَل ـــــمْ  َم ـــــوا َل ُلُغ  يـَبـْ
ــــــْوهُ  ِإال  اْلِحْنــــــثَ  ــــــَوابِ  ِمــــــنْ  تـََلق ــــــةِ  الَجنــــــةِ  أَبـْ  َشــــــاءَ  أَيـَهــــــا ِمــــــنْ  الثَمانَِي

  .عبد بن عتبة عن) حم(". دخل
ــــْنُكمْ  َمــــا" -٢٤٢ ــــأُ  َأَحــــدٍ  ِمــــنْ  ِم اْلُوُضــــوءَ  فـَُيْســــِبغُ  يـَتَـَوض  ِحــــينَ  يـَُقــــولُ  ثُــــم 

ــــُرغُ  ــــنْ  يـَْف ــــهَ  َال  أن َأْشــــَهدُ ": ُوُضــــوئِهِ  ِم ــــهُ  َشــــرِيكَ  َال  َوْحــــَدهُ  اهللا ِإال  ِإَل  َل
 ــــــــداً  َوَأن ــــــــُدهُ  ُمَحم ــــــــَوابُ  لَــــــــهُ  فُِتَحــــــــتْ  ِإال ، "َوَرُســــــــولُهُ  َعْب  الَجنــــــــةِ  أَبـْ

  .عمر َعن) ن د م حم(". َشاءَ  أَيـَها ِمنْ  َيْدُخلُ  الثَمانَِيةُ 
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ــــهَ  َال  أن شــــهد مــــن" -٢٤٣ ــــَدهُ  اهللا ِإال  ِإَل ــــرِيكَ  َال  َوْح ــــهُ  َش ــــداً  َوَأن  َل ُمَحم 
ـــُدهُ  ـــولُهُ  َعْب ـــُدهُ  ِعيســـى َوَأن  َوَرُس ـــولُهُ  َعْب ـــنُ  َوَرُس ـــهِ  َواْب ـــهُ  َأَمِت ـــا وََكِلَمُت  أَْلَقاَه
 اْلبَـْعـــــثَ  َوَأن  َحـــــق  النــــارَ  َوَأن  َحـــــق  الَجنـــــةَ  َوَأن  ِمْنــــهُ  َوُروحٌ  َمـــــْرَيمَ  ِإلَــــى
 ــــق ــــانَ  َمــــا َعلَــــى الَجنــــةَ  اهللا َأْدَخلَــــهُ  َح ــــلٍ  ِمــــنْ  َك ــــَوابِ  َأي  ِمــــنْ  َعَم  أَبـْ
  .الصامت بن عبادة عن) ق حم(". َشاءَ  الثَمانَِيةِ  الَجنةِ 

  )٩(تسعة / تسع  •
". الَمَواِشـــــي ِفـــــي والُعْشـــــرُ ، التجـــــارَةِ  ِفـــــي الـــــرْزقِ  أْعشـــــارِ  ِتْســـــَعةُ " -٢٤٤
 جـــــــابر بــــــن ويحيــــــى األزدي الــــــرْحَمن عبــــــد بــــــن نعــــــيم َعــــــن) ص(

ـــــي*  .مرســـــال الطـــــائي ـــــدان العرب ـــــال أبـــــو زي الحـــــديث ضـــــعيف، : ق
ـــه ـــاب، وإنمـــا ذكرت ـــيس مـــن شـــرط الكت ـــين النـــاس،  فل ـــا لشـــهرته ب هن

  .واهللا أعلم وعلمه أتم
َتَســـبَ " -٢٤٥  فُــــالنُ  أَنـــا: أَحـــُدُهما فـََقـــالَ  ُموســــى عْهـــدِ  علـــى رَُجـــالنِ  انـْ

 فـــالنٌ  أَنـــا: قـــالَ  ؟!لَـــكَ  ُأم  َال  أْنـــتَ  َفَمـــنْ ، ِتْســـَعةً  َعـــد  َحتـــى فُـــالنٍ  بْـــنُ 
ــــنُ  ــــن فــــالنٍ  ْب ــــى اللــــهُ  فــــَأْوحى! اِإلْســــالمِ  اْب ــــلْ  َأن ُموســــى ِإَل  ِلهــــَذْينِ  ُق
 فأَنْــــتَ  النــــارِ  ِفــــي ِتْســــَعةٍ  ِإلَــــى المنتســــب أيهــــا أنــــت أمــــا: ْنَتِســـبَـْينِ اْلمُ 

ـــــُرُهمْ  ـــــي عاِش ـــــا النـــــارِ  ِف ـــــتَ  وأم ـــــى ْنَتِســـــبُ اْلمُ  أيهـــــا أْن ـــــْينِ  ِإَل نَـ ـــــي اثـْ  ِف
  .أبي عن) الضياء هب ن(". الَجّنةِ  ِفي ثالِثـُُهما فأَْنتَ  الَجّنةِ 

ـــائِرُ " -٢٤٦ ـــن : ِتْســـعٌ  اْلَكَب ـــَراكٌ  َأْعَظُمُه ـــاهللا ِإْش ـــلُ  ِب ْت ـــنـْفسِ  َوقـَ ـــرِ  ال ـــقّ  ِبَغْي  َح
ـــــلُ  ـــــا وَأْك ـــــلُ  الرب ـــــالِ  َوَأْك ـــــيمِ  َم ـــــْذفُ  اْلَيِت ـــــَنةِ اْلمُ  َوَق ـــــَرارُ  ْحَص ـــــْومَ  َواْلِف  يـَ



 

 

٥٠ 

 

َلــــــِتُكمْ : الَحــــــَرامِ  اْلبَـْيــــــتِ  َواْســــــِتْحَاللُ  اْلَوالِــــــَدْينِ  َوُعُقــــــوقُ  الزْحــــــفِ   ِقبـْ
  .عمير عن) ن د(". َوَأْمَواتاً  َأْحَياءً 

ــــثَالثِ  بـَــــْينَ  َمــــا: الِبْضــــعُ " -٢٤٧ ) مردويــــه ابــــن طــــب(". التْســــعِ  ِإلــــى ال
  .مكرم بن دينار عن

  )١٠(عشرة  / عشر •
 َمَخــــاضٍ  بِْنــــتَ  َثالَثُــــونَ : اِإلبِــــلِ  ِمــــنَ  ِمائَــــةٌ  َفِديـَُتــــهُ  َخطَــــأً  قُِتــــلَ  َمــــنْ " -٢٤٨

) ن حــــم(". لَبُــــونٍ  بَِنــــي َوَعَشــــَرةُ ، ِحقــــةً  َوَثالَثُــــونَ  لَبُــــونٍ  بِْنــــتَ  َوَثالَثُـــونَ 
  .عمرو ابن َعن

ــــــرُ " -٢٤٩ ــــــى النــــــاسُ  ُيْحَش ــــــقَ  ثَــــــَالثِ  َعَل ــــــينَ ) ١(: َطَراِئ ، رَاِهبِــــــينَ  رَاِغِب
َنـــــانِ ) ٢( ، بَِعيـــــرٍ  َعَلـــــى َوَأْربـََعـــــةٌ ، بَِعيـــــرٍ  َعَلـــــى َوَثالَثَـــــةٌ ، بَِعيـــــرٍ  َعَلـــــى َواثـْ

ــــــى َوَعْشــــــَرةٌ  ــــــرٍ  َعَل ــــــلَ  النــــــارَ  بَِقيــــــتُـُهمُ  َوُيْحَشــــــرُ ) ٣(، بَِعي ــــــمْ  لَِتِقي  َمَعُه
 َحْيــــــثُ  َمَعُهــــــمْ  َوُتْصــــــِبحَ  بَــــــاُتوا َحْيــــــثُ  َمَعُهــــــمْ  َوتَِبيــــــتَ  قَــــــاُلوا َحْيــــــثُ 
  .هريرة أبي َعن) ن ق(". َأْمَسْوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوُتْمِسيَ  َأْصَبُحوا

ـــَرْأهُ ، وِعْشـــرِينَ  َخْمـــسٍ  فـــي اقـــرأه شـــهر كـــل فـــي القـــرآن اقـــرأ" -٢٥٠  ِاقْـ
ــــَرْأه، َعْشــــَرةَ  َخْمــــسَ  ِفــــي ــــَرْأه، َعْشــــرٍ  ِفــــي ِاقْـ  يـَْفَقُهــــهُ  َال ! َســــْبعٍ  ِفــــي ِاقْـ
  .عمرو ابن عن) حم(". َثالثٍ  ِمنْ  أَقل  ِفي يـَْقَرُؤهُ  َمنْ 
ـــــا" -٢٥١ ـــــا! َعبـــــاسُ  َي ـــــاهُ  َي ـــــَك؟ َأالَ ! َعم ـــــوَك؟ َأالَ  َأْمَنُحـــــكَ  َأالَ  ُأْعِطي  َأْحُب

ــــــلُ  َأالَ  ــــــكَ  َأفْـَع ــــــت إذا خصــــــال َعْشــــــرَ  ِب ــــــت أن ــــــك فعل  اهللا غفــــــر ذل
بَـــكَ   وََكِبيـــَرهُ  َصـــِغيَرهُ  َوَعْمـــَدهُ  َخطَـــَأهُ  َوَحِديثَـــهُ  َقِديَمـــهُ  َوآِخـــَرهُ  َأولَـــهُ : َذنـْ
ــــهُ  ِســــرهُ  َــــعَ  ُتَصــــليَ  َأنْ : ِخَصــــالٍ  َعْشــــرَ  ؟َوَعالَنِيَت ــــَرأُ  رََكَعــــاتٍ  َأْرب ْق ــــي تـَ  ِف



- ٥١  - 

 

 ــــل ــــةٍ  ُك ــــةَ  رَْكَع ــــابِ  فَاِتَح ــــِإَذا َوُســــورَةً  اْلِكَت ــــتَ  َف ــــنَ  فـََرْغ ــــَراَءةِ  ِم  فــــي اْلِق
ــــة أول  إال إلــــه وال هللا والحمــــد اهللا ســــبحان: قلــــت قــــائم وأنــــت ركع
ــــتَ  فـَتَـُقوُلَهــــا تـَرَْكــــعُ  ثُــــم  َمــــرةً  َعْشــــَرةَ  َخْمــــسَ  َأْكبَـــــرُ  َواهللا اهللا  رَاِكــــعٌ  َوأَْن

 تـَْهـــــِوي ثُـــــم  َعْشـــــراً  فـَتَـُقوُلَهـــــا الرُكـــــوعِ  ِمـــــن رَْأَســـــكَ  تـَْرفَـــــعُ  ثُـــــم  َعْشـــــراً 
ــــــاِجداً  ــــــا َس ــــــتَ  فـَتَـُقوَلَه ــــــاِجدٌ  َوأَْن ــــــم  َعْشــــــراً  َس ــــــعُ  ُث ــــــكَ  تـَْرَف  ِمــــــنَ  رَْأَس

ـــــُجودِ  ـــــا الس ـــــراً  فـَتَـُقوُلَه ـــــم  َعْش ـــــا َتْســـــُجدُ  ُث ـــــراً  فـَتَـُقوُلَه ـــــم  َعْش ـــــعُ  ُث  تـَْرَف
ـــــكَ  ـــــا رَْأَس  ركعـــــة كـــــل فـــــي وســـــبعون خمـــــس فـــــذلك َعْشـــــراً  فـَتَـُقوُلَه

ـــي ذلـــك تفعـــل ـــاتٍ  َأْربَـــعِ  ِف َلـــوْ  رََكَع ـــلَ  ُذنُوبُـــكَ  َكانَـــتْ  فـَ َـــدِ  ِمْث  اْلَبْحـــرِ  زَب
ــــلِ  َأوْ  ــــاِلجٍ  رَْم ــــا َع ــــكَ  اهللا َغَفَرَه ــــَتَطْعتَ  ِإنِ  َل ــــي ُتَصــــليَـَها َأنْ  اْس ــــل  ِف  ُك

ــــْومٍ  ــــلْ  َمــــرةً  يـَ ــــمْ  فَــــِإنْ  فَافْـَع ــــل  فـََفــــي تـَْفَعــــلْ  َل ــــرةً  ُجُمَعــــةٍ  ُك  لَــــمْ  فَــــِإنْ  َم
ـــمْ  فَـــِإنْ  َمـــرةً  َشـــْهرٍ  ُكـــل  َفِفـــي تـَْفَعـــلْ   َفـــِإنْ  َمـــرةً  َســـَنةٍ  ُكـــل  َفِفـــي تـَْفَعـــلْ  َل

ــــمْ  ــــلْ  َل ــــن هـــــ ن د(". مــــرة عمــــرك َفِفــــي تـَْفَع  ابــــن عــــن) ك خزيمــــة اب
  .عباس

 َعَلْيــــكَ  َصــــلى َمــــنْ : فـََقـــالَ  وَجــــل  َعــــز  رَبـــي ِعْنــــدِ  ِمــــنْ  آتٍ  أَتَـــاِني" -٢٥٢
ــــنْ  ــــكَ  ِم ــــب َصــــَالةً  ُأمِت ــــه اهللا كت ــــه ومحــــا، حســــنات عشــــر بهــــا ل  عن

) حــــم(". ِمْثلهــــا َعَلْيــــهِ  َوَرد  درجــــات عشــــر لــــه ورفــــع، ســــيئات عشــــر
  .َطْلَحةَ  أِبي َعن

ــــــاَلى هللا إنّ " -٢٥٣ َع ــــــْيسَ  الِعبــــــادِ  َســــــْمعَ  أْعطــــــاهُ  َمَلكــــــاً  تـَ َل ــــــنْ  فـَ  أَحــــــدٍ  ِم
ـــــي  ُيَصـــــلي َلَغِنيهـــــا إال  َعَل ـــــي  ُيَصـــــلي َال  أنْ  رَبـــــي َســـــأَْلتُ  وإنـــــي، أبـْ  َعَل



 

 

٥٢ 

 

ـــدٌ  ـــهِ  َصـــلى إالّ  َصـــالةً  َعْب ـــن عمـــار عـــن) طـــب(". أْمثاِلهـــا َعْشـــرَ  َعَلْي  ب
  .ياسر

ـــــدُ  يَـــــا: فقـــــالَ  ِجْبرِيـــــلُ  أتـــــاِني" -٢٥٤ يـُْرِضـــــيكَ  أمـــــا! ُمَحم  ـــــكَ  أنرَب  عـــــز 
 ـــــل ـــــكَ  ِمـــــنْ  َعَلْيـــــكَ  ُيَصـــــلي َال  إنـــــهُ : يـَُقـــــولُ  وَج  إال  َصـــــَالة أحـــــدٌ  ُأمِت

ــــــه صــــــليت ــــــكَ  ُيَســــــلمُ  َوَال ، عشــــــر بهــــــا علي ــــــكَ  مــــــنْ  أحــــــدٌ  َعَلْي  ُأمِت
ـــــهِ  َســـــلْمتُ  إال  َتْســـــِليَمةً  ـــــتُ  َعْشـــــراً  َعَلْي ـــــى: فـَُقْل  حـــــم(". !رب َأي بـََل

  .طلحة أبي عن) الضياء ك حب ن
ــــرَ  ِإذا" -٢٥٥ ُجــــلُ  َتَطهالر  ثُــــم  ــــالةَ  يـَْرعــــى الَمْســــِجدِ  ِإلَــــى َمــــرَكَتــــبَ  الص 

، َحَســـــناتٍ  َعْشـــــرَ  الَمْســــِجدِ  ِإلَـــــى َيْخُطوهــــا َخْطـــــَوةٍ  ِبُكــــل  كاتِبُـــــهُ  لَــــهُ 
ــــــت الصــــــالة يـَْرعــــــى والَقاِعــــــدُ   مــــــن المصــــــلين مــــــن ويكتــــــب كالقان

ـــنْ  َيْخـــُرجُ  حـــين ـــهِ  ِم ـــهِ  يـَْرِجـــعَ  َحتـــى بـَْيِت  َعـــن) هـــق ك حـــب حـــم(". إلَْي
  .َعامر بن عقَبة

} الـــم{ أقُـــولُ  َال  إنـــي أمـــا َعَلْيـــهِ  تـُـــْؤَجُرونَ  فـــإّنكمْ  الُقـــْرآنَ  اقـــرءوا" -٢٥٦
ـــــــْرفٌ  ـــــــنْ ، َح ـــــــفٌ  َوَلِك ـــــــيمٌ  َعْشـــــــرٌ  والمٌ  َعْشـــــــرٌ  أِل ـــــــكَ ، َعْشـــــــرٌ  َوِم  فَِتْل
ُـــــو(". ثالثـــــونَ  ـــــر أَب  الســـــجزي واالبتـــــداء الوقـــــف فـــــي النحـــــاس َجْعَف

  .مسعود ابن عن) خط اإلبانة في
ـــــــى تقـــــــوم ال الســـــــاعة إن" -٢٥٧ ـــــــاتٍ  َعْشـــــــرُ  تكـــــــون حت ـــــــدخانُ : آي  ال

ابَــــةُ  والــــدجالُ  ــــْمسِ  وطُلــــوعُ  والد ُخُســــوفٍ  وثالثَــــةُ  َمْغرِبهــــا مــــنْ  الش :
ــــــالَمْغِربِ  وَخْســــــفٌ  بالَمْشــــــِرقِ  َخْســــــفٌ  ــــــَرةِ  وَخْســــــفٌ  ب ــــــَربِ  ِبَجزِي  الَع
ـــُزولُ  ـــْتحُ  ِعيســـى ون ـــْأُجوجَ  وفـَ ـــْأُجوجَ  ي ـــارٌ  وَم ـــرِ  مـــنْ  َتْخـــُرجُ  ون ـــَدنَ  قـَْع  َع
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 وَتِقيــــــلُ  بــــــاُتوا َحْيــــــثُ  َمَعُهــــــمْ  تَِبيــــــتُ  الَمْحَشــــــرِ  ِإلَــــــى النــــــاسَ  َتُســــــوقُ 
  .أسيد بن حذيفة عن) ٤ م حم(". قَاُلوا َحْيثُ  َمَعُهمْ 

٢٥٨- " ـــِعيدَ  إنـــبَ  الصيعشـــرِ  ِإلَـــى ولـــوْ  المـــاءَ  َتجـــد لـــم َمـــا َطُهـــورٌ  الط 
ـــــِإذا ِحَجـــــج ـــــهُ  المـــــاءَ  وجـــــدتَ  َف ـــــن) ت د حـــــم(". َبَشـــــَرَتكَ  فأِمس  َع

  ."عشر سنين: "وفي رواية*  .ذر أبي
 أبــــي عـــن) هـــــ ن د(". اإلبـــل مــــن عشـــر عشــــر: ســـواء األصـــابع" -٢٥٩

  .موسى
ــــةُ " -٢٦٠ ــــَدْينِ  أصــــاِبعِ  ِدَي ــــرْجَلْينِ  الَي ــــَواءٌ  َوال ــــرٌ : َس ــــنَ  َعْش ــــلِ  ِم ــــل  اِإلِب  ِلُك

  .َعباس اْبن َعن) ت(". ِإْصَبعٍ 
  .عمر عن) هق(". َعْشرٌ  ُهَناِلكَ  ِمنْ  إْصَبعٍ  ُكل  َوفي" -٢٦١
ــــاِربِ  قَــــص : اْلِفْطـــــَرةِ  ِمــــنَ  َعْشــــرٌ " -٢٦٢ ْحيَــــةِ  َوِإْعَفـــــاءُ  الشـــــَواكُ  الل َوالس 

 اِإلبْـــــطِ  َونـَْتــــف اْلبَـــــَراِجمِ  َوَغْســــلُ  اَألْظَفـــــارِ  َوقَــــص  الَمــــاءِ  َواْسِتْنَشــــاقُ 
   .عائشة عن) ٤ م حم(". الَماءِ  َواْنِتَقاصُ  اْلَعانَةِ  َوَحْلقُ 

َهــــا َواْضــــرِبُوهُ  ِســــِنينَ  َســــْبعِ  ابْــــنَ  الصــــبي علمــــوا" -٢٦٣ ". َعْشــــرٍ  ابْــــنَ  َعَليـْ
  .سبرة عن) ك طب ت حم(
ــــرٌ  ١٥اْلَبْحــــرِ  ِفــــي َغــــْزَوةٌ " -٢٦٤  ومــــن، البــــر فــــي َغــــَزَواتٍ  َعْشــــرِ  ِمــــنْ  َخيـْ

 فيـــــــــه والمائـــــــــد، كلهـــــــــا األوديـــــــــة أجـــــــــاز فكأنمـــــــــا البحـــــــــر أجـــــــــاز

                                                           
١٥

لُ : ")حَرام أم َعنخ، (   aِتي ِمنْ  َجْيشٍ  أو aلُ ، أْوَجُبوا قد الَبْحرَ  َيْرِكُبونَ  أم aِتي ِمنْ  َجْيشٍ  وأو aأم 
 معاوية بن يزيد كون منه يلزم _: قال المناوي". * لُھمْ  َمْغفورٌ ) القسطنطينية( َقْيَصرَ  َمِديَنةَ  َيغزونَ 
 لخروجه كذلك ليس ويزيد فرةالمغ أھل من اSنسان بكون مشروط الغفران إذ منھم لكونه له مغفورا

  .بدليل



 

 

٥٤ 

 

: المائـــــــــد*  .عمـــــــــرو ابــــــــن عـــــــــن) ك(". دمــــــــه فـــــــــي كالمتشــــــــحط
  ١٦.المصدوع

ـــــَلُهمْ : ِخَصـــــالٍ  ِبَســـــْبعِ  قـَُرْيشـــــاً  اهللا َفضـــــلَ " -٢٦٥ ُهمْ  َفضاهللا عبـــــدوا بِـــــأَنـ 
 َنَصـــــَرُهمْ  بِـــــأَنـُهمْ  َوَفضـــــَلُهمْ  ١٧قـُـــــَرْيشٌ  ِإال  اهللا يعبـــــد ال ســـــنين عشـــــر

ــــْومَ  ــــَلُهمْ  ُمْشــــرُِكونَ  َوُهــــمْ  اْلِفيــــلِ  يـَ ــــهُ  َوَفضــــتْ  بِأَن ــــيِهمْ  نـََزَل ــــنَ  ُســــورَةٌ  ِف  ِم
ــــــْرآنِ  ــــــمْ  اْلُق ــــــْدُخلْ  َل ــــــا َي ــــــدٌ  ِفيَه ــــــنَ  َأَح ــــــاَلِمينَ  ِم ــــــيَ  اْلَع  إليــــــالفِ { َوِه
ـــــــــَرْيشٍ  ةَ  ِفـــــــــيِهم بِـــــــــَأن  َوَفضـــــــــَلُهمْ } قـُ بُــــــــــوواْلِحَجابَـــــــــةَ  ِخَالفَـــــــــةَ َوال الن 
  .العوام بن الزبير َعن) طس(". والسَقايَةَ 

ـــا" -٢٦٦ ـــْدُخلُ  َأَحـــدٌ  َم ـــى يـَْرِجـــعَ  َأنْ  ُيِحـــب  الَجنـــةَ  َي َيا ِإَل نـْ ـــد ـــهُ  َوَأن  ال ـــا َل  َم
ــــــى ــــــنْ  اَألْرضِ  َعَل ــــــرَ  َشــــــْيءٍ  ِم ــــــِهيدِ  َغيـْ ــــــهُ ، الشــــــى فَِإنيـَْرِجــــــعَ  َأنْ  يـََتَمن 
  .أنس عن) ت ق(". الكرامة ِمنَ  يـََرى ِلَما َمراتٍ  َعْشرَ  فـَيُـْقَتلَ 

ــــةِ  ِذي َعْشــــرِ  ِفــــي ِمْنــــهُ  َأْفَضــــلُ  أَيــــامٍ  ِفــــي اْلَعَمــــلُ  َمــــا" -٢٦٧ َوالَ ، اْلِحج 
 فلــــم َوَمالِــــهِ  بِنَـْفِســــهِ  ُيَخــــاِطرُ  َخــــَرجَ  رَُجــــلٌ  ِإال  اهللا َســــِبيلِ  ِفــــي اْلِجَهــــادُ 

  .عباس ابن عن) ت د خ(". بشيء ذلك من يرجع
 ِمـــــنْ  ُعِصـــــمَ  اْلَكْهــــفِ  ُســـــورَةِ  َأولِ  ِمــــنْ  آيَـــــاتٍ  َعْشــــرَ  َحِفـــــظَ  َمــــنْ " -٢٦٨

ـــــةِ  َن مـــــن ": وروي*  .الـــــدرداء أبـــــي عـــــن) ن د م حـــــم(". الـــــدجالِ  ِفتـْ
  .وهو شاذّ " آخر الكهف

                                                           
١٦

ِتي أمانٌ : "موضوعجاء في حديث ] فائدة[   aُمB  َِبْسمِ {: َيُقولُوا أنْ  الَبْحرَ  َرِكُبوا إِذا الَغَرقِ  ِمن  ِa9 
  .الحسين عن) السني ابن ع(". اmية} قدره حق 9 قدروا وما{ اmَيةَ } وُمْرساھا ُمْجَراَھا

الظاھر أن المراد _ يعبده عبادة صحيحة إ_ ھم ليخرج أھل الكتابين فإنھم كانوا : قال المناوي  ١٧
  .موجودين حينئذ يعبدون في الديورات والصوامع لكنھا عبادة فاسدة
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ــــهَ  َال : قــــال مــــن" -٢٦٩ ــــه َشــــرِيكَ  َال  َوْحــــَدهُ  اهللا ِإال  ِإَل ــــه ل ــــه الملــــك ل  ول
ـــي( الحمـــد ـــت يحي ـــوَ ) ويمي ـــى َوُه ـــل  َعَل ـــِديرٌ  َشـــْيءٍ  ُك ـــراتٍ  َعْشـــرَ  َق  َم

   .البراء عن) ك حب ن حم(". َنَسَمةٍ  ِبَعْدلِ  َلهُ  َكانَ 
ــــنْ " -٢٧٠ ــــَرأَ  َم ــــلْ { قـَ ــــوَ  ُق ــــدٌ  اهللا ُه ــــراتٍ  َعَشــــرَ } َأَح ــــى َم ــــهُ  اهللا بـََن ــــاً  َل  بـَْيت

   .أنس بن معاذ عن) حم(". الَجنةِ  ِفي
 َأَواقٍ  َعْشـــــرَ  ِإال  فََأداَهـــــا ُأوِقيـــــةٍ  ِمائَـــــةِ  َعَلـــــى َمْمُلوَكـــــهُ  كاتَـــــبَ  َمـــــنْ " -٢٧١
 عمرو ابن عن) ت(". رِِقيقٌ  فـَُهوَ  َعجزَ  ثُم.   
ــــْوقَ  ُعُقوبَــــةَ  الَ " -٢٧٢ ــــي ِإال  َضــــَربَاتٍ  َعْشــــرِ  فـَ ــــنْ  َحــــدَ  ِف ". اهللا ُحــــُدودِ  ِم
   .رجل َعن) خَ (
  )١١(احدى عشرة  •

ـــــــَرأةً  َعَشـــــــَرةَ  ِإْحـــــــَدى اْجَتَمـــــــعَ " -٢٧٣ ـــــــي اْم ـــــــْدنَ  الَجاِهِليـــــــةِ  ِف  أنْ  فـََتعاَق
ــــــنَـُهن  يـََتصــــــاَدْقنَ  ) ١(. َشــــــْيئاً  أْزَواِجِهــــــن  أْخبــــــارِ  ِمــــــنْ  َيْكــــــُتْمنَ  َوَال  بـَيـْ

 َال  َوْعــــرٍ  َجبَـــلٍ  رَْأسِ  علــــى غَـــث  َجَمــــلٍ  َلْحـــمُ  َزْوِجــــي: األولَـــى فَقالَـــتِ 
 َال  َزْوِجـــــي: الثانَِيـــــةُ  قَالَـــــتِ ) ٢(. فـَيُـْنتَـَقـــــلُ  َســـــِمينٍ  َوَال  فيرتقـــــى َســـــْهلٍ 
 ُــــــــث ــــــــَرهُ  أب ــــــــْرهُ  ِإنْ  أَذرَهُ  َال  أنْ  أخــــــــافُ  ِإنــــــــي َخبَـ ــــــــرْ  أذُْك  ُعَجــــــــَره أذُْك
َـــــةُ  قالَـــــتْ ) ٣(. وُبَجـــــَرهُ   وإنْ  ُأَطلـــــقْ  أَْنِطـــــقْ  ِإنْ  الَعَشـــــّنقُ  َزْوِجـــــي: الثالِث

ــــــُكتْ  ــــــةُ  قالَــــــتِ ) ٤(. أَعلــــــقْ  َأْس ــــــلَ  إنْ  َزْوِجــــــي: الراِبَع  وإنْ  لَــــــف  أَك
 لِــــــــيَـْعَلمَ  الكـــــــف  يُـــــــوِلجُ  َوَال  اْلَتــــــــف  اْضـــــــَطَجعَ  وِإنْ  اْشـــــــَتف  َشـــــــِربَ 
 طَباقــــاءُ  َعيايــــاءُ  َزْوِجــــي: الَخاِمَســــةُ  قالَــــتِ ) ٥(. البَــــث  لــــهُ  داءٍ  ُكــــل 

ــــك كــــال جمــــع أو فلــــك أو َشــــجكِ  داءٌ  ــــت) ٦(. ل ــــةُ  وقال : الساِدَس



 

 

٥٦ 

 

) ٧(. ســــــآمة وال مخافــــــة وال قــــــر َوَال  َحــــــرَ  َال  تَِهاَمــــــةَ  َكلْيــــــل زوِجــــــي
ـــــــت ـــــــاِبَعةُ  وقال ـــــــلَ  إنْ  َزوجـــــــي: الس ـــــــدٌ  َدَخ ـــــــَرجَ  وإنْ  فْه  وال أســـــــد َخ

 أْرنَـــبٍ  َمـــس  أْلَمـــس  َزوجـــي: الثاِمنَـــةُ  وقالـــت) ٨(. عهـــد عمـــا يســـأل
ـــــــريحُ  ـــــــحُ  وال َـــــــبٍ  رِي ـــــــا َزْرن ـــــــهُ  َوأَن ـــــــبُ  والنـــــــاسَ  أْغِلُب ـــــــتِ ) ٩(. يـَْغِل  قال
ــــبُ  الرمــــادِ  َعظــــيمُ  النجــــادِ  طويــــلُ  الِعمــــادِ  رَِفيــــعُ  َزوجــــي: التاِســــَعةُ   قرِي
 َوَمــــــا مالِــــــكٌ  َزوجــــــي: العاِشــــــَرةُ  قالَــــــتِ ) ١٠(. النّــــــادِ  مــــــنَ  البَـْيــــــتِ 
ـــٌك؟ ـــك ماِل ـــرٌ  ماِل ـــنْ  َخيـْ ـــهُ  َذلِـــكَ  ِم ـــلٌ  ل ـــيالتُ  ِإِب  َكِثيـــراتُ  الَمســـارِح قَل

َقـــــن  الَمزاِهـــــرِ  َصـــــْوتَ  َســـــِمْعنَ  ِإذا الَمبـــــاِركِ  ) ١١(. َهَوالِـــــكُ  أنـُهـــــن  أيـْ
ــــتِ  ــــةَ  قاَل ــــرَ  الحاِدَي ــــي: ةَ َعَش ــــو َزْوِج ــــا َزرْعٍ  أَُب ــــو َوَم ــــاسَ  َزرٍْع؟ أَُب ــــنْ  أن  ِم
ـــــنْ  َوَمـــــأل ُأُذنـــــي  ُحِلـــــيَ  ـــــي َعُضـــــَدي  شـــــْحمٍ  ِم ـــــي  فـََبجَحـــــتْ  َوَبَجَحِن  إَل

 َصــــِهيلٍ  أْهــــلِ  ِفــــي َفَجَعَلِنــــي ِبِشــــق  ُغنَـْيَمــــةٍ  أْهــــلِ  ِفــــي َوَجــــَدِني نـَْفِســــي
ـــــيطٍ  ـــــسٍ  وأِط ـــــق  َوَداِئ ـــــَدهُ  وُمن ـــــولُ  َفِعْن ـــــَال  أُق ـــــبحُ  َف ـــــدُ  ُأقـَ ـــــبحُ  وأْرُق  فَأََتَص

 رَِداحٌ  ُعُكوُمهـــــــا َزرٍْع؟ أبـــــــي ُأم  َوَمـــــــا َزرْعٍ  أبِـــــــي أم  فَـــــــأَتـََقمحُ  وأْشـــــــَربُ 
ــــنُ  َوَمــــا َزرْعٍ  أبــــي ابــــنُ  َفســــاح َوبـَْيُتهــــا  َكَمَســــل  َمْضــــَجُعهُ  َزرٍْع؟ أبــــي اْب
 َزرٍْع؟ أبِـــــي بِْنـــــتُ  َوَمـــــا َزرْعٍ  أبِـــــي بِْنـــــتُ  الَجَفـــــَرةِ  ِذرَاعُ  وُتْشـــــِبُعهُ  َشـــــْطَبةٍ 
 َوزَيْــــــنُ  رِدائِهــــــا َوَعْطــــــفُ  ِكســــــائَِها َوِمــــــلءُ  ُأمهــــــا وطَــــــْوعُ  أبِيهــــــا طَــــــْوعُ 
 َال  َزرٍْع؟ أبــــــي جارِيَــــــةُ  َوَمــــــا َزرْعٍ  أبــــــي جارِيَــــــةُ  جارَتِهــــــا وَغــــــْيظُ  أْهِلَهــــــا
 بُـــــــث ْبِثيثـــــــاً  َحـــــــِديثَنا تـَ ُقـــــــثُ  َوَال  تـَ َنـــــــا تـَنـْ ْنِقيثـــــــاً  ِميرتـَ  بـَْيَتنـــــــا َتْمـــــــألُ  َوَال  تـَ
 اْبنــــانِ  َمَعهــــا بــــاْمَرأةٍ  َفَمــــر  ُتْمَخــــضُ  واألوطــــابُ  َزرْعٍ  أَبُــــو َخــــَرجَ  تـَْعِثيثــــاً 
ــــــنْ  يـَْلَعبــــــانِ  كاْلَفْهــــــَدْينِ  َلهــــــا ــــــانـَتَـْينِ  َخْصــــــرَِها َتْحــــــتِ  ِم ــــــي ِبُرم  َفَطلَقِن



- ٥٧  - 

 

ـــــذَ  َشـــــرِياً  ركـــــب ســـــريا رجـــــال بعـــــده فنكحـــــت ونكحهـــــا  خطيّـــــاً  وأَخ
ـــــي  وأراحَ  ـــــرِيّاً  نَعمـــــاً  َعل ـــــنْ  وأْعطـــــاني َس ـــــل  ِم : فقـــــالَ  َزْوجـــــاً  راِئَحـــــةٍ  ُك
ــــكِ  وميــــري َزرْعٍ  أم  ُكلــــي ــــوْ  أْهَل َل ــــتُ  فـَ ــــْيءِ  ُكــــل  َجَمْع ــــهِ  َش ــــا أْعطانِي  َم
 عليــــه اهللا صــــلى النبــــي فقــــال زرع أبــــي آنيــــة مــــن إنــــاءٍ  أْصــــَغرَ  َمــــأل

 َزرْعٍ  أَبَــــا أن  إال  َزرْعٍ  ألم  َزرْعٍ  كــــأِبي لَــــكِ  ُكْنــــتُ ! عاِئَشــــةُ  يَــــا: وســــلم
ــــــا َطلــــــقَ   الترمــــــذي خَ ( ورواهُ ، عائَشــــــةَ  َعــــــن) طــــــب(". أطّلــــــق َال  َوأَن

ــــماِئلِ  ِفــــي مْوقوفــــاً ) الش  فرفعــــاه" زرع كــــأبي لَــــكَ  ُكْنــــتُ ": قـَْولُــــهُ  إال .
  .كله الحديث رفع يؤيد وهو: قالوا

  )١٢(اثنا عشر  •
َنـــــــيْ  ُأمِتـــــــي ِفـــــــي إنّ " -٢٧٤ ـــــــة يَـــــــْدُخلونَ  َال ، ُمناِفقـــــــاً  َعَشـــــــرَ  اثـْ  َوَال  الَجّن

 مــــنهم ثمانيــــة الخيــــاط ســــم فـــي الجمــــل يَِلــــجَ  َحتّــــى رِيَحهــــا َيِجـــُدونَ 
ـــــةُ  تكفـــــيكهم بِيَل ـــــَراجٌ : الد ـــــنَ  ِس ـــــرُ  النـــــارِ  ِم ـــــي َيْظَه ـــــاِفِهمْ  ِف ـــــى أْكت  َحّت

  .ُحَذيـَْفة َعن) م(". ُصُدورِِهمْ  ِمنْ  يـَْنُجمَ 
ـــــي" -٢٧٥ ـــــا َأْصـــــَحاِبي ِف َن ـــــِنُهمْ ، ُمَناِفقـــــاً  َعَشـــــرَ  اثـْ ـــــةٌ  ِم ـــــدخلون ال ثََمانَِي  ي

ــــــلُ  يَِلــــــجَ  َحتــــــى الَجنــــــةَ  ــــــم  ِفــــــي الَجَم  عــــــن) م حــــــم(". اْلِخيَــــــاطِ  َس
  .حذيفة

ـــــدينُ  هـــــذا يـــــزال ال" -٢٧٦ ـــــْيُكمُ  َيُكـــــونَ  َحتـــــى قَائِمـــــاً  ال ـــــا َعَل َن  َعَشـــــرَ  اثـْ
ـــةً  ـــمْ ) األُمـــةُ  َعَلْيـــهِ  َتْجَتِمـــعُ  ُكلُهـــمْ ( َخِليَف  َيُكـــونُ  ثُـــم ( قـُـــَرْيشٍ  ِمـــنْ  ُكلُه
  .سمرة بن جابر عن) ت د ق حم(". )اْلَهْرجُ 



 

 

٥٨ 

 

َنــــا بـَْعــــِدي ِمــــنْ  َيُكــــونُ " -٢٧٧ ) ت(". قــــريش مــــن ُكلُهــــمْ  َأِميــــراً  َعَشــــرَ  اثـْ
  .سمرة بن جابر عن

  )١٣(ثالث عشرة  •
ــــــْهرِ  ِمــــــنَ  صــــــمت ِإذا" -٢٧٨ ــــــالثَ  َفُصــــــمْ  َثَالثًــــــا الش  وأْربَــــــعَ  َعْشــــــَرةَ  ث

  .ذر أبي عن) حب ن ت حم(". َعْشَرةَ  وَخْمسَ  َعْشَرةَ 
ــــتَ  إنْ " -٢٧٩ ــــكَ  صــــائِماً  ُكْن ــــاْلُغر  فـََعَلْي ــــيضِ  ب ــــعَ  َعْشــــَرةَ  ثَــــالثَ : الِب  وأْرَب

  .ذر أبي َعن) ن(". َعْشَرةَ  وَخْمسَ  َعْشَرةَ 
ـــــةِ  ِصـــــَيامُ " -٢٨٠ ـــــنْ  أيـــــامٍ  َثالََث ـــــل  ِم ـــــْهرٍ  ُك ـــــَيامُ  َش ـــــدْهرِ  ِص ـــــيَ  ال  أيـــــامُ  َوِه

 ن(". َعْشــــَرةَ  َوَخْمــــسَ  َعْشــــَرةَ  َوَأْربَــــعَ  َعْشــــَرةَ  ثَــــَالثَ  َصــــْبيَحةُ : اْلِبــــيضِ 
  .جرير عن) َهب ع
ــــةُ " -٢٨١ ــــْذَبحُ  اْلَعِقيَق َــــعَ  َأوْ  ِلَســــْبعٍ  ُت ". وعشــــرين إلحــــدى َأوْ  َعْشــــَرةَ  َألْرب
  ١٨.مختلف فيه، بريدة عن) الضياء طس(
ــــــــتْ " -٢٨٢ ــــــــراهيمَ  ُصــــــــُحفُ  أُنزِل ــــــــةٍ  أولَ  إب َل ــــــــنْ  لَيـْ ــــــــْهرِ  ِم ، رََمضــــــــانَ  َش

ــــتِ  ــــْوراة وأُْنزَِل ــــنْ  َمَضــــتْ ) ٦( ِلِســــتَ  التـ ــــِزلَ ، رََمضــــانِ  ِم  اِإلْنِجيــــلُ  وأُْن
ـــــنْ  َمَضـــــتْ ) ١٣( َعشـــــَرةَ  لِـــــثالثَ  ـــــزلَ ، رََمضـــــانَ  ِم  لَِثمـــــانِ  الزبـــــورُ  وأُْن
ــــتْ ) ١٨( َعْشــــَرةَ  ــــنْ  َخَل ــــزلَ ، رََمضــــانَ  ِم ــــْرآنُ  وأُْن َــــعٍ  الُق  وِعْشــــرِينَ  َألْرب

  .واثلة عن) طب(". رََمضانَ  ِمنْ  َخَلتْ ) ٢٤(
  )١٤(ربع عشرة أ •

                                                           
ورواه عنه أحمد أيضا وفيه إسماعيل بن المكي وھو ضعيف : صححه اBلباني، والھيثمي قال  ١٨

  .لكثرة غلطه ووھمه
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 ابـــــنُ  وُهـــــوَ ، اْســـــماِعيلُ : بَـينـــــةِ اْلمُ  بالَعَربِيـــــةِ  ِلســـــانُهُ  فُِتـــــقَ  َمـــــنْ  أولُ " -٢٨٣
  .علي عن) األلقاب ِفي الشيَراِزيّ (". َسَنةً  َعْشَرةَ  أْرَبعَ 

 )١٥(خمس عشرة  •

 ِاقْـــــَرْأهُ  وِعْشـــرِينَ  َخْمــــسٍ  فـــي اقـــرأه شــــهر كـــل فــــي القـــرآن اقـــرأ" -٢٨٤
ـــي ـــَرْأه َعْشـــَرةَ  َخْمـــسَ  ِف ـــي ِاقْــــَرْأه َعْشـــرٍ  ِفـــي ِاقْـ  َمـــنْ  يـَْفَقُهـــهُ  َال  َســـْبعٍ  ِف

  .عمرو ابن عن) حم(". َثالثٍ  ِمنْ  أَقل  ِفي يـَْقَرُؤهُ 
يَــــةُ  األَنْــــفِ  ِفــــي" -٢٨٥ َوِفــــي، اِإلبِــــلِ  ِمــــنَ  مائَــــةٌ : َجْدَعــــهُ  اْســــتَـْوَفى ِإَذا الد 

، َخْمُســــــونَ  اْلَعــــــْينِ  َوفــــــي، َخْمُســـــونَ  الرْجــــــلِ  َوفــــــي، َخْمُســــــونَ  اْليَـــــدِ 
 َوفــــــي، الــــــنـْفسِ  ثُلــــــثُ  الَجائَِفــــــةِ  َوفــــــي، الــــــنـْفسِ  ثـُُلــــــثُ  اآلمــــــةِ  َوفــــــي
ـــــمُ  ـــــن  َوفـــــي، َخْمـــــس وِضـــــَحةِ اْلمُ  َوفـــــي، َعْشـــــَرةَ  َخْمـــــسَ : نـَقَلـــــةِ اْل الس 

ـــنْ  إْصـــَبعٍ  ُكـــل  َوفـــي، َخْمـــسٌ  ـــكَ  ِم *  .عمـــر عـــن) هـــق(". َعْشـــرٌ  ُهَناِل
  .من موضعه العظمَ نقل  جرحٌ : المنقلة

  )١٧(سبع عشرة  •
ــــرَ  إنّ " -٢٨٦ ــــا َخيـْ ــــْومُ : ِفيــــهِ  َتْحَتِجُمــــونَ  َم  َعْشــــَرةَ  َوِتْســــعَ  َعْشــــَرةَ  َســــْبعَ  يـَ

  .عباس ابن عن) ت(". َوِعْشرِينَ  إْحَدى َويـَْومَ 
ْلَيَتَحــــــــر  اْلِحَجاَمــــــــةَ  َأرَادَ  َمــــــــنْ " -٢٨٧ َعةَ  فـَ  َعَشــــــــرَ  َوِتْســــــــَعةَ  َعَشــــــــرَ  َســــــــبـْ

 عــــــن) هـــــــ(". فيقتلــــــه الــــــدمُ  بَِأَحــــــدُِكمُ  يـََتبيــــــغْ  الَ  َوِعْشــــــرِينَ  َوِإْحــــــَدى
   .أنس

". كلمــــــة َعْشــــــَرةَ  َســــــْبعَ  واِإلقاَمــــــةُ ، َكِلمــــــةً  عْشــــــَرةَ  ِتْســــــعَ  اَألذانُ " -٢٨٨
  .محذورة أبي عن) ن(
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  )١٨(عشرة ثمان  •
ــــــــتْ " -٢٨٩ ــــــــراهيمَ  ُصــــــــُحفُ  أُنزِل ــــــــةٍ  أولَ  إب َل ــــــــنْ  لَيـْ ــــــــْهرِ  ِم ، رََمضــــــــانَ  َش

ــــتِ  ــــْوراة وأُْنزَِل ــــنْ  َمَضــــتْ ) ٦( ِلِســــتَ  التـ ــــِزلَ ، رََمضــــانِ  ِم  اِإلْنِجيــــلُ  وأُْن
ـــــنْ  َمَضـــــتْ ) ١٣( َعشـــــَرةَ  لِـــــثالثَ  ـــــزلَ ، رََمضـــــانَ  ِم  لَِثمـــــانِ  الزبـــــورُ  وأُْن
ــــتْ ) ١٨( َعْشــــَرةَ  ــــنْ  َخَل ــــزلَ ، رََمضــــانَ  ِم ــــْرآنُ  وأُْن َــــعٍ  الُق  وِعْشــــرِينَ  َألْرب

  .واثلة عن) طب(". رََمضانَ  ِمنْ  َخَلتْ ) ٢٤(
  )١٩(تسع عشرة  •

  .محذورة أبي عن) ن(". َكِلمةً  عْشَرةَ  ِتْسعَ  اَألذانُ " -٢٩٠
ــــرَ  إنّ " -٢٩١ ــــا َخيـْ ــــْومُ : ِفيــــهِ  َتْحَتِجُمــــونَ  َم  َعْشــــَرةَ  َوِتْســــعَ  َعْشــــَرةَ  َســــْبعَ  يـَ

  .عباس ابن عن) ت(". َوِعْشرِينَ  إْحَدى َويـَْومَ 
ــــانَ " -٢٩٢ ــــي َيْحــــَتِجمُ  َك ــــَدَعْينِ  ِف ــــلِ  اَألْخ ــــان َواْلكاِه ــــْبعَ  َيْحــــَتِجمُ  وَك  ِلَس

 أنـــــــس َعـــــــن) ك ت(". َوِعْشـــــــرِينَ  َوِإْحـــــــَدى َعْشـــــــَرةَ  َوِتْســـــــعَ  َعْشـــــــَرةَ 
  .عباس اْبن َعن) ك طب(
ــــْهرِ  ِمــــنَ  َعْشــــَرةَ  ِلَســــْبعَ  اْحــــَتَجمَ  َمــــنِ " -٢٩٣ َوِإْحــــَدى َعْشــــَرةَ  َوِتْســــعَ  الش 

  .هريرة أبي عن) ك د(". داء كل ِمنْ  ِشَفاءً  َلهُ  كانَ  َوِعْشرِينَ 
  )٢٠(عشرون  •

ـــــــاَلى اللـــــــهَ  إنّ " -٢٩٤ َع ـــــــَطفى تـَ ـــــــنَ  اْص ـــــــاً  الكـــــــالمِ  ِم  اهللا ســـــــبحان: أْربع
ــــــرُ  َواللــــــهُ  اللــــــهُ  إال إلــــــه وال هللا والحمــــــد  ُســــــْبحانَ ": قــــــالَ  َفَمــــــنْ  أْكبَـ

ـــــت" اللـــــهِ  ـــــهُ  كتب ـــــَنةً  ِعْشـــــُرونَ  ل ـــــتْ ، َحَس ـــــهُ  َوُحّط ـــــيَئةً  ِعْشـــــُرونَ  َعْن  َس
" اللــــهُ  إالّ  إلـــهَ  َال ": قـــالَ  وَمـــنْ ، ذلِـــكَ  ِمْثــــلُ " أْكبَــــرُ  اللـــهُ ": قـــالَ  ومـــنْ 
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 نـَْفِســـهِ  ِقبـــلِ  ِمـــنْ  العـــاَلِمينَ  َرب  ِللـــهِ  الَحْمـــدُ : قـــالَ  وَمـــنْ ، ذلِـــكَ  ِمثْـــلُ 
 ك حـــــم(". خطيئـــــة ثالثـــــون عنـــــه َوُحـــــطّ  َحَســـــَنةً  ثالثـــــونَ  لـــــهُ  ُكِتَبـــــتْ 
  .معا هريرة وأبي سعيد أبي عن) الضياء

ــــةً  ِعْشــــرِينَ  فــــي اقــــرأه، شــــهر كــــل فــــي القــــرآن اقــــرأ" -٢٩٥ َل  اقــــرأه، لَيـْ
ــــَرْأه عشــــرٍ  ِفــــي  ابــــن عــــن) د ق(". َذلِــــك علــــى تــــزِدْ  َوَال  َســــْبعٍ  ِفــــي اقْـ
  .عمر

ــــفَ  ُمِقيمــــاً  كــــانَ  ِإَذا كــــانَ " -٢٩٦ ــــرَ  اْلَعْشــــرَ  اْعَتَك ــــنَ  اَألَواِخ ، رََمَضــــانَ  ِم
ــــــنَ  اْعَتَكــــــفَ  َســــــافـَرَ  َوِإَذا ــــــامِ  ِم ــــــل اْلَع  عــــــن) حــــــم(". عشــــــرين المقب
  .أنس

) هــــــ الشـــــمائل ِفـــــي ت(". َشـــــْعَرةً  ١٩ِعْشـــــرِينَ  َنْحـــــوَ  َشـــــْيُبهُ  َكـــــانَ " -٢٩٧
  .عمر ابن عن

  )٢١(إحدى وعشرون  •
ــــرَ  إنّ " -٢٩٨  َعْشــــَرةَ  َوِتْســــعَ  َعْشــــَرةَ  َســــْبعَ  يـَــــْومُ  ِفيــــهِ  َتْحَتِجُمــــونَ  َمــــا َخيـْ

  .عباس ابن عن) ت(". َوِعْشرِينَ  إْحَدى َويـَْومَ 
ــــةُ " -٢٩٩ ــــْذَبحُ  اْلَعِقيَق َــــعَ  َأوْ  ِلَســــْبعٍ  ُت ". وعشــــرين إلحــــدى َأوْ  َعْشــــَرةَ  َألْرب
  .بريدة عن) الضياء طس(
 )٢٣(وعشرون ثالث  •

ــــةَ  َتَحــــرْوا" -٣٠٠ َل ــــْدرِ  لَيـْ ــــةَ  الَق َل  عبــــد عــــن) طــــب(". وِعْشــــرِينَ  ثَــــالثٍ  لَيـْ
  .أنيس بن اهللا

                                                           
  ".معجم صحيح الشمائل: "شعرة، وانظر كتابي ١٤: والتحديد  ١٩
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 قويــــت وإن، اآلَخــــرِ  َعــــنِ  َأْجــــزَأكِ  فـََعْلــــتِ  أَيـُهمــــا بِــــَأْمَرْينِ  َســــآُمُركِ " -٣٠١
ــــْيطانِ  رََكَضــــاتِ  ِمــــنْ  رَْكَضــــةٌ  هــــذه إنمــــا. أعلــــم فأنــــت عليهمــــا الش ،

َعةَ  أوْ  أَيـــــامٍ  ِســـــتةَ  فـََتِحيِضـــــي ـــــي أَيـــــامٍ  َســـــبـْ ـــــمِ  ِف ُـــــم ، اهللا ِعْل  اْغَتِســـــِلي ث
ـــــــتِ  ِإَذا َحتـــــــى ـــــــاً  َفَصـــــــلي، واْســـــــتَـْنقْأتِ  َطُهـــــــْرتِ  قَـــــــدْ  أَنـــــــكِ  رَأَْي  َثالَث

ــــــةً  َوِعْشــــــرِينَ  َل ــــــاً  َأوْ  لَيـْ  فــــــإن، وصــــــومي وأيامهــــــا ليلــــــة وعشــــــرين َأْربَع
ــــافْـَعِلي وكــــذلك يجزيــــك، ذلــــك ــــْهرٍ  ُكــــل  َف ــــا َش  النســــاءُ  َيِحْضــــنَ  َكَم
ـــــا  َأنْ  َعلَـــــى َقوِيـــــتِ  وِإنْ . َوُطْهـــــرِِهن  َحْيِضـــــِهن  ِميقـــــاتَ ، َيْطُهـــــْرنَ  وََكَم

ــــــــي الظْهــــــــرَ  تُــــــــؤخِري ِل ــــــــينَ  فـَتَـْغَتِســــــــِلي الَعْصــــــــرَ  َوتـَُعج ــــــــْينَ  َوَتْجَمِع  بـَ
ـــــالَتـَْينِ  ـــــرِ  الص ـــــؤخرِينَ  والَعْصـــــرِ  الظْه ـــــِربَ  َوُت ـــــينَ  الَمْغ ِل الِعشـــــاءَ  َوتـَُعج 

 ـــــينَ  تـَْغَتِســـــِلينَ  ثُـــــم ـــــْينَ  َوَتْجَمِع ـــــالتـَْينِ  بـَ ـــــافْـَعلي الص ـــــعَ  َوتـَْغَتِســـــِلينَ  َف  َم
 أْعَجــــــبُ  وهـــــذا ذلــــــك علـــــى قَــــــَدْرتِ  ِإنْ  َوُصـــــوِمي فَــــــافْـَعِلي الَفْجـــــرِ 
  .جحش بنت حْمَنة َعن) ك ٤ حم(". ِإَلي  اَألْمَرْينِ 

 )٢٤(اربع وعشرون  •

ــــــــْمتُ " -٣٠٢ ــــــــؤَدةُ  الَحَســــــــنُ  الســــــــْزءٌ  َواالْقِتَصــــــــاد َوالت ــــــــنْ  ُج ــــــــةٍ  ِم  أْربـََع
ةِ  ِمنَ  ُجْزءاً  ٢٠َوِعْشرِينَ  بُـوسرجس بن اهللا عبد َعن) ت( ".الن.   

ــــــــتْ " -٣٠٣ ــــــــراهيمَ  ُصــــــــُحفُ  أُنزِل ــــــــةٍ  أولَ  إب َل ــــــــنْ  لَيـْ ــــــــْهرِ  ِم ، رََمضــــــــانَ  َش
ــــــتِ  ــــــْوراة وأُْنزَِل ــــــنْ  َمَضــــــتْ  ِلِســــــتَ  التـ ــــــِزلَ ، رََمضــــــانِ  ِم  اِإلْنِجيــــــلُ  وأُْن
 َعْشـــــَرةَ  لَِثمـــــانِ  الزبـــــورُ  وأُنْـــــزلَ ، رََمضـــــانَ  ِمـــــنْ  َمَضـــــتْ  َعشـــــَرةَ  لِــــثالثَ 

                                                           
  .جزءا ٢٥: سيأتي أنھا  ٢٠
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ـــــتْ  ـــــنْ  َخَل ـــــزلَ ، رََمضـــــانَ  ِم ـــــْرآنُ  وأُْن َـــــعٍ  الُق ـــــتْ  وِعْشـــــرِينَ  َألْرب ـــــنْ  َخَل  ِم
  .واثلة عن) طب(". رََمضانَ 

 َوْحـــــَدهُ  الرُجـــــلِ  َصـــــَالةِ  َعَلـــــى َتزِيـــــدُ  َجَماَعـــــةً  ِفـــــي الرُجـــــلِ  َصـــــَالةُ " -٣٠٤
، أبــــــي عــــــن) هـــــــ(". درجــــــة َوِعْشــــــرِينَ  َخْمســــــاً ) َأوْ  َوِعْشــــــرِينَ  َأْربَعــــــاً (

  .، فهذا ليس من شرط الكتابإال ما بين قوسينصحيح 
 )٢٥(خمسة وعشرون  •

ـــــاِلحَ  الَهـــــْديَ  إنّ " -٣٠٥ ـــــْمتَ  الص ـــــاِلحَ  والس ِمـــــنْ  جـــــْزءٌ  واالْقِتصـــــادَ  الص 
ةِ  ِمنَ  ُجْزءاً  وِعْشرِينَ  َخْمَسةٍ  بُـوعباس ابن عن) د حم(". الن.  

ـــــرأ" -٣٠٦ ـــــي القـــــرآن اق ـــــي اقـــــرأه، شـــــهر كـــــل ف ، وِعْشـــــرِينَ  َخْمـــــسٍ  ف
 يـَْفَقُهـــهُ  َال  َســـْبعٍ  ِفـــي ِاقْــــَرْأه َعْشـــرٍ  ِفـــي ِاقْــــَرْأه َعْشـــَرةَ  َخْمـــسَ  ِفـــي ِاقْــــَرْأهُ 

  .عمرو ابن عن) حم(". َثالثٍ  ِمنْ  أَقل  ِفي يـَْقَرُؤهُ  َمنْ 
 ِبَخْمـــــــــسٍ  َوْحــــــــَدهُ  أَحــــــــدُِكمْ  َصــــــــَالةَ  الَجْمــــــــعِ  صــــــــَالةُ  تـَْفُضــــــــلُ " -٣٠٧

 فــــــي النهــــــار ومالئكــــــة الليــــــل مالئكــــــة وتجتمــــــع، جــــــزءا وعشــــــرين
  .هريرة أبي عن) ن خ(". الفجر صالة

ــــعِ  َصــــَالةِ  َفْضــــلُ " -٣٠٨ ــــسٌ  اْلَواِحــــدِ  َصــــَالةِ  َعلَــــى الَجِمي  َوِعْشــــُرونَ  َخْم
ـــــــةً  ـــــــلِ  َمالَِئَكـــــــةُ  َوَتْجَتِمـــــــعُ ، َدرََج ـــــــي النـَهـــــــارِ  َوَمالِئَكـــــــةُ  اللْي  َصـــــــَالةِ  ِف
  .ُهَريـَْرة أبي َعن) ق(". اْلَفْجرِ 

 َوِعْشــــــــرِينَ  ِبَخْمــــــــسٍ  الَفــــــــذ  َصـــــــَالةَ  تـَْفُضــــــــلُ  الَجَماَعــــــــةِ  َصـــــــَالةُ " -٣٠٩
  .سعيد أبي َعن) هـ خَ  حم(". َدرََجةٍ 
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ــــــي الرُجــــــلِ  َصــــــالةَ  إنّ " -٣١٠ ــــــدُ  الَجماَعــــــةِ  ِف  وحــــــده صــــــالته علــــــى َتزِي
  .هريرة أبي عن) ت(". جزءا وعشرين بخمس

 ُيَصـــليَها َصـــَالةً  َوِعْشـــرِينَ  َخْمـــسٍ  ِمـــنْ  َأْفَضـــلُ  اإلَمـــامِ  َمـــعَ  َصـــَالةٌ " -٣١١
  .ُهَريـَْرة أبي َعن) م(". َوْحَدهُ 

قُهُ  َصـــــــْوتِهِ  مـــــــدى لـــــــه يغفـــــــر المـــــــؤذن إن" -٣١٢ َوُيَصـــــــد  َرْطـــــــبٍ  كـــــــل 
ـــــاِهدُ ، َصـــــْوَتهُ  َســـــِمعَ  ويـــــابسٍ  َدرََجـــــةً  وِعْشـــــُرونَ  َخْمـــــسٌ  عليـــــهِ  والش ."

  .هريرة أبي َعن) حم(
ـــرُ  الُمـــَؤذنُ " -٣١٣ ـــهُ  يـُْغَف ـــَدى َل ـــهُ  َوَيْشـــَهدُ  َصـــْوتِهِ  َم ـــاِبسٍ  َرْطـــبٍ  ُكـــل  َل ، َوَي

ـــَالةِ  َوَشـــاِهدُ  ـــهُ  ُيْكَتـــبُ  الص ـــرُ  َصـــَالةً  َوِعْشـــُرونَ  َخْمـــسٌ  َل ـــهُ  َوُيَكف ـــا َعْن  َم
نَـُهَما   .ُهَريـَْرة أبي َعن) حب هـ ن د حم(". بـَيـْ

  )٢٧(سبعة وعشرون /سبع •
". َدرََجــــةً  َوِعْشــــرِينَ  ِبَســــْبعٍ  اْلَفــــذ  َصــــَالةَ  تـَْفُضــــلُ  الَجَماَعــــةِ  َصــــَالةُ " -٣١٤
  .عمر ابن عن) هـ ن ت ق حم َمالك(
ـــــي" -٣١٥ ـــــي ِف ـــــاُلونَ  َكـــــذابُونَ  ُأمِت َعةٌ  َوَدج ُهمْ ، َوِعْشـــــُرونَ  َســـــبـْ ـــــنـْ ـــــعُ  ِم  َأْرَب

) الضـــــياء طــــب حــــم(". بعــــدي نَِبـــــي  الَ  النِبيــــينَ  َخــــاِتمُ  َوِإنــــي ِنْســــَوةٍ 
  .حذيفة عن

  )٢٩(تسع وعشرون  •
ــــْهرُ " -٣١٦ ــــى َتُصــــوُموا فَــــالَ  َوِعْشــــُرونَ  ِتْســــعٌ  الشــــَرْوهُ  َحت  تـُْفِطــــُروا َوالَ  تـَ

ـــَرْوهُ  َحتـــى ) د ق حـــم(". َثالثِـــينَ  اْلِعـــدةَ  فَـــَأْكِمُلوا َعلَـــْيُكمْ  غُـــم  فَـــِإنْ  تـَ
  .عمر ابن َعن
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ــــْهرَ  إنّ " -٣١٧ أنــــس َعــــن) ت خَ (". يـَْومــــاً  وِعْشــــرِينَ  ِتْســــَعةً  َيكــــون الش 
  .وعائشة جابر عن) م( َسلَمة أم َعن) ق(
  )٣٠(ثالثون  •

 }الـــم{ أقُـــولُ  َال  إنـــي أمـــا َعَلْيـــهِ  تـُـــْؤَجُرونَ  فـــإّنكمْ  الُقـــْرآنَ  اقـــرءوا" -٣١٨
". ثالثــــونَ  فَِتْلـــكَ  َعْشـــرٌ  َوِمـــيمٌ  َعْشــــرٌ  والمٌ  َعْشـــرٌ  ألِـــفٌ  َوَلِكـــنْ  َحـــْرفٌ 

ُــــو( ــــر أَب ــــة فــــي الســــجزي واالبتــــداء الوقــــف فــــي النحــــاس َجْعَف  اإلبان
  .مسعود ابن عن) خط

ـــنْ " -٣١٩  ُكِتبَـــتْ  نـَْفِســـهِ  ِقبـــلِ  ِمـــنْ " العـــاَلِمينَ  َرب  ِللـــهِ  الَحْمـــدُ ": قـــالَ  َم
ــــهُ  ــــونَ  ل ــــون عنــــه َوُحــــطّ  َحَســــَنةً  ثالث ) الضــــياء ك حــــم(". خطيئــــة ثالث
  .معا هريرة وأبي سعيد أبي عن

 نَِبــــي  أنّـــهُ  يـَـــْزَعمُ  ُكلُهــــمْ  ثالثـــونَ  كـــّذابونَ  ُأمِتــــي ِفـــي َســـَيُكون إنّـــهُ " -٣٢٠
ـــَزالُ  َوَال  بـَْعــــِدي نَبِـــي الَ  الّنبيــــين خـــاِتمُ  َوأَنـــا  علــــى ُأمتِـــي مــــنْ  طائَِفـــةٌ  تـَ

 ُهمْ  َال  ظـــــاِهرِينَ  الَحـــــقـــــى خـــــاَلَفُهمْ  مـــــنْ  َيَضـــــر ـــــْأِتي َحّت ـــــرُ  ي ". اللـــــهِ  أْم
". َكــــــذاباً  َثالَثُـــــونَ : "وفـــــي لفــــــظ*  .ثوبــــــان عـــــن) هـــــــ ت د م حـــــم(
  ) ك ت(
ــــنَ  ُســــورَةً  إنّ " -٣٢١ ــــْرآنِ  ِم ــــونَ  الُق ــــةً  ثالث ــــَفَعتْ  آَي ــــلٍ  َش ــــى ِلَرُج ــــرَ  َحّت  ُغِف

ــــهُ  ــــاَركَ {: وِهــــيَ  َل ــــِدهِ  الــــِذي تَب  َعــــن) ك حــــب ٤ حــــم(". }ْلــــكُ اْلمُ  بَِي
  .هريرة أبي

ــــــنْ  ُســــــورَةً  ِإن" -٣٢٢ ــــــا اهللا كتــــــابِ  ِم  َشــــــَفَعتْ  آيَــــــةً  ثالثــــــونَ  إالّ  ِهــــــيَ  َم
  .ُهَريـَْرة أبي َعن) ك(". الجنةَ  وأْدَخَلْتهُ  الّنارِ  ِمنَ  فَأْخَرَجْتهُ  ِلَرُجلٍ 



 

 

٦٦ 

 

 َعـــــنْ  َخاَصـــــَمتْ  آيَـــــةً  َثالَثُـــــونَ  ِإال  هـــــي مـــــا القـــــرآن مـــــن ســـــورة" -٣٢٣
ــــــه َحتــــــى َصــــــاِحبها ــــــة أدخلت ــــــارك وهــــــي الجن ) الضــــــياء طــــــس(". تب

  .أنس
  ". َيشــــاءُ  َمــــنْ  ْلــــكَ اْلمُ  اهللا يُــــؤِتي ثُــــم  َســــَنةً  َثالثُــــونَ  النبُـــــوةِ  ِخالفَــــةُ " -٣٢٤
  .سفينة َعن) ك د(
ـــةُ " -٣٢٥ ـــِدي الخالَف ـــي بـَْع ـــي ِف ُـــونَ  ُأمِت ـــَنةً  َثالث ـــكٌ  ثُـــم  َس ـــدَ  ُمْل ". َذلـــكَ  بـَْع
  .سفينة عن) حب ع ت حم(
 َوَمــــا اهللا ِفــــي َوُأِخْفــــتُ  َأَحــــدٌ  يـُــــْؤَذى َوَمــــا اهللا ِفــــي ُأوِذيــــتُ  َلَقــــدْ " -٣٢٦

ـــْينِ  ِمـــنْ  َثالَثُـــونَ  َعَلـــي  أَتَـــتْ  َوَلَقـــدْ ، َأَحـــدٌ  ُيَخـــافُ  ـــْومٍ  بـَ َلـــةٍ  يـَ  لِـــي َوَمـــا َولَيـْ
  ". بِـــــــَالل ِإبْـــــــطُ  يـَُوارِيـــــــهِ  َشـــــــْيءٌ  ِإال  َكِبـــــــدِ  ُذو يَْأُكلُـــــــهُ  َطَعـــــــامٌ  ولِـــــــِبَاللٍ 

  .أنس عن) حب هـ ت حم(
ــــــيْ  َأذنَ  َمــــــنْ " -٣٢٧ ــــــتْ  َســــــَنةً  َعْشــــــَرةَ  ثِْنَت ــــــهُ  وَُكِتــــــبَ ، الَجنــــــةُ  لَــــــهُ  َوَجَب  َل

ـــــهِ  ـــــي بَِتْأِذيِن ـــــْومٍ  ُكـــــل  ِف ـــــَنةً  ِســـــتونَ  يـَ ـــــونَ  َوبِإقَاَمتِـــــهِ  َحَس   ". َحَســـــَنةً  َثالَُث
  .عمر ابن عن) ك هـ(
 َمَخــــاضٍ  بِْنــــتَ  َثالَثُــــونَ : اِإلبِــــلِ  ِمــــنَ  ِمائَــــةٌ  َفِديـَُتــــهُ  َخطَــــأً  قُِتــــلَ  َمــــنْ " -٣٢٨

  ". لَبُـــــــــونٍ  بَِنـــــــــي َوَعَشـــــــــَرةُ  ِحقـــــــــةً  َوَثالَثُـــــــــونَ  لَبُـــــــــونٍ  بِْنـــــــــتَ  َوَثالَثُـــــــــونَ 
  .عمرو ابن َعن) ن حم(
  )٣٣(ثالث وثالثون  •

ــــنْ " -٣٢٩ ــــبحَ  َم ــــي اهللا َس ُــــرِ  ِف ــــاً  َصــــَالةٍ  ُكــــل  ُدب ــــينَ  َثالَث ــــدَ  َوَثالَِث  اهللا َوَحِم
ـــرَ  َوَثالَثِـــينَ  َثالَثـــاً  َوقَـــالَ  َوِتْســـُعونَ  ِتْســـعٌ  فَِتْلـــكَ  َوَثالثِـــينَ  َثالَثـــاً  اهللا وََكبـ 



- ٦٧  - 

 

 ولـــــه الملـــــك لـــــه لـــــه َشـــــرِيكَ  َال  َوْحـــــَدهُ  اهللا ِإال  ِإلَـــــهَ  َال : المائـــــة تمـــــام
 َكانَــــتْ  َوِإنْ  َخطَايَــــاهُ  ُغِفــــَرتْ  قَــــِديرٌ  َشــــْيءٍ  ُكــــل  علــــى وهــــو الحمــــد

  .هريرة أبي َعن) م حم(". اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ 
ــــا" -٣٣٠ ــــوُلُهن  َكِلَمــــاتٍ  ُأَعلُمــــكَ  َأالَ ! َذرَ  أَبَــــا َي  َســــبَـَقكَ  َمــــنْ  تـَْلَحــــقُ  تـَُق

ـــــرُ  ِبَعَمِلــــَك؟ َأَخـــــذَ  َمــــنْ  ِإال  يُــــْدرُِككَ  َوالَ  ُدبـُــــرَ  ُتَكبـ  َثالَثـــــاً  َصــــَالةٍ  ُكـــــل 
ــــاً  َوُتَســــبحُ  َوَثالثِــــينَ  ِــــينَ  َثالَث ــــاً  َوَتْحَمــــدُ  َوَثالَث ِــــينَ  َثالَث  بــــال وتخــــتم َوَثالَث

ـــهَ   علـــى وهـــو الحمـــد ولـــه الملـــك لـــه لَـــهُ  َشـــرِيكَ  َال  َوْحـــَدهُ  اهللا ِإال  ِإَل
 مثـــل كانـــت ولـــو ذنوبـــه لـــه غفـــرت ذلـــك قـــال مـــن قـــدير شـــيء كـــل
  .ذر أبي عن) د(". البحر زبد
 لكــــن خيــــر هــــو مــــا علــــى ســــأدلكن ولكــــن بــــدر يتــــامى ســـبقكن" -٣٣١

ـــْرنَ : ذلـــك مـــن ِإثْـــرِ  َعلَـــى اهللا ُتَكبـ  َتْكِبيـــرةً  َوَثالَثِـــينَ  َثالَثـــاً  َصـــَالةٍ  ُكـــل 
ـــــاً  ـــــينَ  وَثالث ـــــاً  َتْســـــَبيَحةً  َوَثالِث ـــــينَ  َوَثالث ـــــدة وَثالِث ـــــهَ  وال تحمي  اهللا ِإال  ِإَل
ـــَدهُ  ـــرِيكَ  َال  َوْح ـــهُ  َش ـــه َل ـــه الملـــك ل ـــى وهـــو الحمـــد ول ـــْيءٍ  كـــل عل  َش
  .الزبير بنت الحكم أم َعن) د(". َقِديرٌ 

نَـــــامَ  َأنْ  ِإْحـــــَداُهن  َأرَاَدتْ  ِإَذا) ِنَســـــاَءهُ ( يَـــــأُمرُ  كـــــانَ " -٣٣٢  َتْحَمـــــدَ  َأنْ  تـَ
ــــرَ  َوَثالَثِــــينَ  َثالَثـــاً  َوُتَســــبحَ  َوَثالَثِــــينَ  َثالَثـــاً  ابْــــن(". َوَثالَثِــــينَ  َثالَثـــاً  َوُتَكبـ 
  .إال ما بين قوسين، صحيح حابس َعن) َمْنَده

  )٣٤(أربع وثالثون  •



 

 

٦٨ 

 

ــــاتٌ " -٣٣٣ ــــائُِلُهن  ُيَخيــــبُ  الَ  ُمَعقَب ــــَالثٌ : َق ُــــونَ  َث ــــَالثٌ  َتْســــِبيَحةً  َوَثالَث  َوَث
 َصـــــَالةٍ  ُكـــــل  ُدبُـــــرِ  ِفـــــي َتْكِبيـــــَرةً  َوَثالَثُـــــونَ  َوَأْربَـــــعٌ  َتْحِميـــــَدةً  َوَثالَثُـــــونَ 

  .عجرة بن كعب عن) ن ت م حم(". َمْكُتوبَةٍ 
ــــُركَ " -٣٣٤ ــــهِ  أَخــــْذتَ  إنْ  ِبَعَمــــلٍ  ُأخِب ــــتَ  ِب ــــنْ  أْدرَْك ــــت  قـَْبلــــكَ  كــــانَ  َم  َوُف

ــــنْ  ــــَدكَ  َيُكــــونُ  َم ــــلِ  أَخــــذَ  أَحــــداً  إال  بـَْع ــــكَ  ِبِمْث ــــفَ  ُتْســــبحُ  َذِل  ُكــــل  َخْل
ًــــــــا صــــــــالةٍ  ِــــــــينَ  َثَالث ــــــــرُ  َوَثالث ــــــــينَ  َثَالثًــــــــا َوُتَكبـ ــــــــدُ  وثالث  أربعــــــــا وَتْحَم

  ". وثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  .ذر أبي عن) الضياء خزيمة ابن هـ حم(
ــــا" -٣٣٥  َتْســــِبيَحةً  وَثالثِــــينَ  َثَالثًــــا الصــــلواتِ  أْدبــــار ِفــــي بالتْســــِبيحِ  ُأِمْرن

  ". َتْكِبيــــــــــــــَرةً  وثالثــــــــــــــينَ  وأْربَعــــــــــــــاً  َتْحِميــــــــــــــَدةً  َوَثَالثِــــــــــــــينَ  َوَثَالثًــــــــــــــا
  .الدرداء أبي عن) طب(
ــــرٌ  هــــوَ  َمــــا علــــى أُدلــــك َأال" -٣٣٦  اهللا ُتَســــِبِحينَ  ؟خــــاِدمٍ  ِمــــنْ  لَــــك َخيـْ

ـــــا ـــــينَ  َثَالًث ـــــِدينَ  وَثالِث ـــــا وَتْحَم ـــــينَ  َثَالًث ـــــرِينَ  وثالِث ـــــاً  وُتَكّب ـــــينَ  أْربَع  وثالِث
  .هريرة أبي عن) م(". مضجعك تْأخِذينَ  ِحينَ 

ـــــــــــا َخْيــــــــــــرٍ  علـــــــــــى أُدّلكمـــــــــــا َأال" -٣٣٧ أَخــــــــــــْذُتما ِإذا ؟َســـــــــــأْلَتماهُ  ِمم 
ـــــَرا َمضـــــاِجَعُكما وثالثِـــــينَ  َثَالثًـــــا اهللا واْحَمـــــدا وثالثِـــــينَ  أْربَعـــــاً  اهللا َفَكبـ 

ـــا وَســـبَحا ـــينَ  َثَالًث ـــك فـــإنّ  وثالِث ـــرٌ  َذِل ـــنْ  لُكمـــا َخيـْ  ق حـــم(". خـــاِدمٍ  ِم
  .علي عن) ت د
  )٣٥/٣٦/٣٧( خمس وثالثون •
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 أوْ  َوَثالَثِـــــينَ  َســـــتَ  أوْ  َوَثالثِـــــينَ  ِلَخْمـــــسٍ  اِإلْســـــَالم رََحـــــى تَـــــُدورُ " -٣٣٨
ِـــــينَ  َســـــْبعٍ  ـــــنْ  َفَســـــِبيلُ  يـَْهِلُكـــــوا فـــــِإنْ ، وَثالَث  لُهـــــمْ  يـَُقـــــمْ  وإنْ ، َهَلـــــكَ  َم

ـــنُـُهمْ   ابـــن عـــن) ك د حـــم(". َمَضـــى ِبمـــا َعامـــا َســـْبِعينَ  َلُهـــمْ  يـَُقـــمْ ، ِدي
  .مسعود

  )٤٠(أربعون  •
 قتلــــوا شــــاءوا فــــإن المقتــــول أوليــــاء إلــــى دفــــع متعمــــد قتــــل مــــن" -٣٣٩

يَــــــةَ  َأَخــــــُذوا شــــــاءوا وإن ُــــــونَ  َوِهــــــيَ  الد ــــــةً  َثالَث ُــــــونَ  ِحق ، َجَذَعــــــةً  َوَثالَث
ـــةً  َوَأْربـَُعـــونَ  ـــهِ  ُصـــوِلُحوا َوَمـــا. َخِلَف  عـــن) هــــ ت حـــم(". َلُهـــمْ  فـَُهـــوَ  َعَلْي

  .عمرو ابن
ــــونَ " -٣٤٠ ــــن  َخْصــــَلةً  أربـَُع ــــزِ  ِمْنَحــــةُ  أْعالُه ــــلُ  َال  الَعْن ــــدٌ  يـَْعَم  ِبَخْصــــَلةٍ  ِعْب

ـــــاَلى اهللا أْدَخَلـــــهُ  إال  ُمَوُعوِدهـــــا وَتْصـــــِديقَ  َثواِبهـــــا رَجـــــاءَ  ِمْنهـــــا َع  ِبهـــــا تـَ
  .عمرو ابن عن) د خَ ( ".الَجنة

 هـــــِذهِ  ِمـــــنْ  ِمْنهـــــا ثَمـــــانونَ  َصـــــفَ  ومائِـــــةُ  ِعْشـــــُرونَ  الَجنـــــةِ  أهـــــلُ " -٣٤١
 َعــــــن) ك حـــــب هـــــــ ت حـــــم(". األَُمــــــمِ  ســـــائِرِ  ِمــــــنْ  وأْربَعـــــونَ  األمـــــةِ 
  .موسى وأبي مسعود وابن عباس ابن عن) طب( بـَُرْيَدة

 ثــــــــــم  الَحــــــــــَرامُ  الَمْســــــــــِجدُ  األْرضِ  ِفــــــــــي ُوِضــــــــــعَ  َمْســــــــــِجدٍ  أولُ " -٣٤٢
نَـُهمــــــا، األْقَصــــــى الَمْســــــِجد ــــــونَ  وبـَيـْ ــــــنةً  أْربَع ــــــم  َس ــــــكَ  أيَنمــــــا ث  أْدرََكْت

ــــدُ  الّصــــالةُ  ــــي َعــــن) هـــــ ن ق حــــم(". فيــــه الَفضــــلَ  فــــإنّ  فَصــــل  بـَْع  أب
  .َذر
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 ِفــــــي لُْبثُــــــهُ  َمـــــا اهللا رســــــول يـــــا: قــــــالوا: "وفـــــي حــــــديث الـــــدجال -٣٤٣
ــــــالَ  ؟اَألْرضِ  ــــــونَ : َق ــــــْومٌ ، يـَْومــــــاً  َأْربـَُع ــــــُومٌ  َكَســــــَنةٍ  يـَ ــــــْومٌ  َكَشــــــْهرٍ  َويـَ  َويـَ

 فــــــذلك! اهللا رســــــول يــــــا: قــــــالوا. كأيــــــامكم أيامــــــه وســــــائر َكُجُمَعـــــةٍ 
ـــْومُ   حـــم(!" لَـــهُ  اقـــدروا ال: قَـــالَ  يـَـــْوٍم؟ َصـــَالةُ  ِفيـــهِ  أََتْكِفينَـــا َكَســـَنةٍ  اْليَـ

  .سْمَعان بن النواس َعن) ت م
ـــا" -٣٤٤ ـــقَ  َلم ـــَرهُ  َمَســـحَ  آَدمَ  اهللا َخَل ـــنْ  َفَســـَقطَ  َظْه ـــل  َظْهـــرِهِ  ِم  َنَســـَمةٍ  ُك

ــــوَ  ــــى َخاِلُقَهــــا ُه ــــم  اْلِقَياَمــــةِ  يـَــــْومِ  ِإَل ــــيْ  بـَــــْينَ  َجَعــــلَ  ُث َن  ِإْنَســــانٍ  ُكــــل  َعيـْ
ُهمْ   مــــن رب أي: فقــــال آدم علــــى َعَرَضــــُهمْ  ثُــــم  نُــــورٍ  ِمــــنْ  َوبِيصــــاً  ِمــــنـْ

ــــال هــــؤالء؟ ــــكَ  هــــؤالء: ق ــــَرَأى ُذريـُت ــــالً  فـَ ُهمْ  رَُج ــــنـْ ــــهُ  ِم ُــــورُ  َأْعَجَب ــــا ن  َم
 ِفــــي ُذريِتــــكَ  ِمــــنْ  رَُجــــلٌ : قــــالَ  هــــذا؟ مــــن رب أي: فقــــال عينيــــه بـــين

 ِســــتونَ  قــــالَ  ُعْمــــُرُه؟ َكــــمْ  َرب  َأيْ : قــــالَ  َداُودُ  لَــــهُ  يـَُقــــالُ  األَُمــــمِ  آِخــــرِ 
 ُيْكَتــــــبُ  ِإَذنْ : قــــــالَ : َســــــَنةً  َأْربَِعــــــينَ  ُعْمــــــِري ِمــــــنْ  فَــــــزِْدهُ : قــــــالَ  َســــــَنةً 

ـــــا يـُبَـــــدلُ  َوال َوُيْخـــــَتمُ  َقَضــــــى فـََلم  المــــــوت ملـــــك َجـــــاءَ  آَدمَ  ُعْمـــــرُ  انـْ
ــــم أو: فقــــال ــــم أو: قــــال ســــنة؟ أربعــــون عمــــري مــــن يبــــق ل  تعطهــــا ل
 وخطـــــئ ذريتـــــه فنســـــيت آدم ونســـــي ذريتـــــه فجحـــــدت داود؟ ابنـــــك

  .هريرة أبي َعن) ك ت(". ُذريـُتهُ  َفَخِطَئتْ  آَدمَ 
٣٤٥- " ـــــاسِ  َعَلـــــى لََيـــــْأتَِينُجـــــلُ  َيطُـــــوفُ  زََمـــــانٌ  النـــــَدَقةِ  ِفيـــــهِ  الر ِمـــــنَ  بِالص 

ـــــهُ  يَْأُخـــــُذَها َأَحـــــداً  َيِجـــــدُ  الَ  ثُـــــم  الـــــذَهبِ  ـــــَرى، ِمْن  اْلَواِحـــــدُ  الرُجـــــلُ  َويـُ
ــــهُ  ــــونَ  يـَْتبَـُع ــــَرَأةً  َأْربـَُع ــــْذنَ  اْم ــــهِ  يـَُل ــــنْ  ِب ــــالِ  ِقلــــةِ  ِم ــــَرةِ  الرَج ". النســــاء وََكثْـ

  .موسى أبي عن) ق(
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ـــــْينَ  َمـــــا" -٣٤٦ ـــــْينِ  بـَ ـــــَماءِ  ِمـــــنَ  اهللا يـُْنـــــِزلُ  ثُـــــم ، َأْربـَُعـــــونَ  النـْفَختَـ َمـــــاءً  الس 
ــــونَ  ــــا فـَيَـْنُبُت ــــتُ  َكَم ــــلُ  يـَْنُب ــــْيسَ  اْلبَـْق ــــنَ  َوَل ــــانِ  ِم ــــْيءٌ  اِإلْنَس لَــــى ِإال  َش  يـَبـْ

 َنبِ  َعْجـــبُ : َوُهـــوَ  َواِحـــدٌ  َعظْـــمٌ  ِإالـــبُ  َوِمْنـــهُ  ُخِلـــقَ  ِمْنـــهُ  الـــذيـَـــْومَ  يـُرَك 
  .هريرة أبي َعن) ق(". اْلِقَياَمةِ 

ـــا" -٣٤٧ ـــنْ  َم ـــلٍ  ِم ـــوتُ  ُمْســـِلمٍ  رَُج ـــومُ  يَُم ـــى فـَيَـُق ـــه َعَل  رجـــال أربعـــون جنازت
ــــاهللا يشــــركون ال ــــفُعُهمُ  ِإال  شــــيئا ب ــــن عــــن) د م حــــم(". ِفيــــهِ  اهللا َش  اب

  .عباس
َلــــهُ  بِْئــــراً  َحَفــــرَ  َمــــنْ " -٣٤٨  عــــن) هـــــ(". لماشــــيته َعطَنــــاً  ِذرَاعــــاً  َأْربـَُعــــونَ  فـَ

  .مغفل بن اهللا عبد
ــــنْ " -٣٤٩ ــــَألَ  َم ــــونَ  َولَــــهُ  َس َأْربـَُع

ــــمُ  فـَُهــــوَ  ِدْرَهمــــاً  ٢١ ــــفُ اْل  عــــن) ن(". ْلِح
  .عمرو ابن
ــــرُ " -٣٥٠ ــــاءِ  َخيـْ َق ــــةٌ  الرفـَ ــــرُ ( َأْربـََع ــــعِ  َوَخيـْ ــــونَ  الَطالَِئ ــــرُ ) َأْربـَُع ــــَرايَا َوَخيـْ الس 

ـــرُ  َأْربـَُعِمائَـــةٍ  نَـــا يـُْغلَـــبَ  َولَـــنْ  آَالفٍ  َأْربـََعـــةُ  الُجيُـــوشِ  َوَخيـْ  أَْلفـــاً  َعَشـــرَ  اثـْ
ـــــــنْ  ، صـــــــحيح إال مـــــــا بـــــــين قوســـــــين، أنـــــــس َعـــــــن) هــــــــ(". ِقلـــــــةٍ  ِم

  .فالحديث ليس من شرط الكتاب
  )٤٠(أربعين  •

ــــْؤِمٍن " -٣٥١ ــــْن ُم ــــيَن ِم ــــْن َأْربَِع ــــا ِم ــــْؤِمنٍ َم ــــّفَعُهُم اهللا  َيْســــتَـْغِفُروَن ِلُم ِإال َش
  .َعن اْبن عباس) هـ(". ِفيهِ 

                                                           
  ).درھما ٢٠٠(أواق  ٥: مضى بلفظ  ٢١
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ــــُم؟" -٣٥٢ ــــَرةٍ  أولُ  أتـَْعَل ــــْدُخلُ  زُْم ــــنْ  الَجنــــةَ  َت ــــي ِم ــــراءُ  أمِت  المهــــاِجرِينَ  فـَُق
ـــــأُتونَ  ـــــْومَ  َي ـــــةِ  يـَ ـــــى الِقياَم ـــــاب ِإَل ـــــولُ  َوَيْســـــتَـْفِتُحونَ  الَجنـــــةِ  َب ـــــمُ  فـَيَـُق  َلُه

ــــــةُ  ــــــْبُتْم؟ قَــــــدْ  َأو: الَخَزَن ــــــأيّ : قَــــــاُلوا ُحوِس ــــــبُ  َشــــــْيءٍ  ب  وإنَمــــــا ُنَحاَس
ــــــا َحتــــــى اهللا َســــــِبيلِ  ِفــــــي َعَواتِِقَنــــــا علــــــى أْســــــيافُنا كانَــــــتْ  َن  علــــــى ُمتـْ
ــــَك؟ ــــَتحُ  َذِل ــــمْ  فـَيُـْف ــــونَ  َلُه َيِقيُل ــــينَ  ِفيهــــا فـَ ــــلَ  َعامــــا أْربَِع ْب ــــْدُخَلها أنْ  قـَ  َي
  .عمرو ابن عن) هب ك(". الناسُ 

 ِإلَــــــى القَياَمــــــةِ  يـَــــــْومَ  اَألْغِنيــــــاءَ  َيْســــــِبقونَ  هــــــاِجرِينَ اْلمُ  فـَُقــــــَراءَ  إنّ " -٣٥٣
  .عمرو اْبن َعن) م(". َخرِيفاً  بأْربَِعينَ  الَجّنةِ 

ــــرٌ  اللــــهِ  ُحــــُدودِ  ِمــــنْ  َحــــدَ  إقاَمــــةُ " -٣٥٤ ــــةً  أْربَِعــــينَ  مطــــر ِمــــنْ  َخيـْ َل  ِفــــي لَيـْ
  .عمر ابن َعن) هـ(". اللهِ  ِبالدِ 

٣٥٥- " ـــــد ـــــرٌ  اَألْرضِ  ِفـــــي يـُْعَمـــــلُ  َح  يُْمطَـــــُروا أنْ  ِمـــــنْ  اَألْرضِ  َألْهـــــلِ  َخيـْ
  .هريرة أبي عن) هـ ن(". َصباحاً  أْربَِعينَ 

  .عمر اْبن َعن) ت(". أْربَِعينَ  ِفي الُقْرآنَ  اقْـَرأ" -٣٥٦
ـــدَُكمْ  إنّ " -٣٥٧ ـــعُ  أَح ـــهُ  ُيْجَم ـــنِ  ِفـــي َخْلُق ـــهِ  َبْط ـــةً  يـَْومـــاً  أربَِعـــينَ  ُأم  ثـــم  نُْطَف

ــــةً  يكــــونُ  ــــلَ  َعَلَق ــــك ِمْث ــــم  َذِل ــــلَ  ُمْضــــغةً  يكــــونُ  ث ــــك ِمْث ــــم  َذِل ــــثُ  ث َع  يـَبـْ
 َعَمَلـــــهُ  اكُتـــــبْ : لـــــهُ  ويُقـــــالُ  َكِلمـــــاتٍ  بـــــأْرَبعِ  ويـــــْؤَمرُ  َمَلكـــــاً  إليـــــهِ  اللـــــهُ 

ــــهُ  ــــهُ  وِرْزَق ــــم  َســــِعيدٌ  أوْ  وَشــــِقيٌ  وأَجَل ُفخ ث ــــنـْ ــــروحَ  فيــــهِ  يـَ  الرُجــــلَ  فــــإنّ  ال
ــــلُ  مــــنكمْ  ــــلِ  لَيَـْعَم ــــلِ  ِبَعَم ــــهُ  َيُكــــونَ  َال  َحتــــى الَجنــــةِ  أْه َن َنهــــا بـَيـْ  إالّ  َوبـَيـْ
ــــــْدُخلُ  النــــــارِ  أْهــــــلِ  ِبَعمــــــلِ  فيَـْعمــــــلُ  الِكتــــــابُ  َعَلْيــــــهِ  فَيْســــــِبقُ  ِذراعٌ   فَي
ــــارَ  ــــلَ ا وإن  الن ــــلُ  لرُج ــــلِ  لَيَـْعَم ــــلِ  ِبَعَم ــــارِ  أْه ــــا َحتــــى الن ــــهُ  َيكــــونُ  َم َن  بـَيـْ
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َنهــــا ــــهِ  فَيْســــبقُ  ِذراعٌ  إالّ  وبـَيـْ ــــلِ  ِبَعَمــــلِ  فيَـْعَمــــلُ  الِكتــــابُ  َعَلْي ــــةِ  أْه  الَجّن
  .مسعود ابن عن) ٤ ق(". الجنة فيدخل

ــــــى " -٣٥٨ ــــــك عل ــــــدخل المل ــــــرِحِم  النطفــــــةي ــــــي ال بعــــــد مــــــا َتْســــــَتِقر ِف
َلـــــًة فـَيَـُقـــــولُ  َمـــــاَذا؟ َأَشـــــِقي َأْم َســـــِعيٌد؟ َأذََكـــــٌر َأْم ! يَـــــا َرب : بِـــــَأْربَِعيَن لَيـْ

ــــُه  ــــُرُه َوُمِصــــيَبُتُه َوِرْزُق ــــُه َوأَثـَ ــــُب َعَمُل ــــاِن َوُيْكَت ــــوُل اهللا فـَُيْكَتَب ــــى؟ فـَيَـُق أنث
َقصُ َوَأَجلُـــُه ثُـــم ُتطْـــَوى الصـــِحيَفُة فَـــ ". َال يـُـــَزاُد َعلَـــى َمـــا ِفيَهـــا َوَال يـُـــنـْ

  .عن حذيفة بن أسيد) حم م(
ـــا إنّ " -٣٥٩ ـــْينَ  َم ـــي ِمْصـــَراَعْينِ  بـَ ـــةِ  ِف ـــيَرةَ  الَجّن ـــينَ  لَمِس ـــَنةً  أْربَِع  حـــم(". َس
  .سعيد أبي َعن) ع
ــــيَن " -٣٦٠ ــــْن َمَصــــارِيِع الَجنــــِة َمِســــيَرُة َأْربَِع ــــْيَن ِمْصــــَراَعْيِن ِم ، َعامــــاَمــــا بـَ

  .عن معاوية بن حيدة) حم(". َولََيْأتَِين َعَلْيِه يـَْوٌم َوِإنُه َلَكِظيظٌ 
 أْربَِعـــــينَ  َصـــــالتُهُ  تـُْقبَـــــلْ  لَـــــمْ  َشـــــرِبَها َفَمـــــنْ  الَخبائِـــــثِ  ُأم  الَخْمـــــرُ " -٣٦١

ـــيَ  مـــاتَ  فـــإنْ  يـَْومـــاً  ـــي َوِه ـــهِ  ِف ـــةً  مـــاتَ  َبْطِن ـــن) طـــس(". جاِهِليـــةً  ِميَت  َع
  .عمرو اْبن
ـــــْن َشـــــِرَب ُمْســـــِكرًا " -٣٦٢ ـــــٍر َخْمـــــٌر وَُكـــــل ُمْســـــِكٍر َحـــــَراٌم َوَم ُمَخم ُكـــــل

فـــــإن ، َأْربَِعـــــيَن َصـــــَباحاً فـــــِإْن تـــــاب تـــــاب اهللا عليـــــه ُبِخَســـــْت َصـــــالَتُهُ 
ـــــالِ  ـــــِة الَخَب ـــــى اهللا أن يســـــقيه مـــــن ِطيَن ـــــا عل ـــــة كـــــان حق : عـــــاد الرابع

ـــ، َصـــِديد َأْهـــِل النـــارِ  ـــْن َســـَقاُه َصـــِغيرًا َال يـَْع ـــِه  َوَم ـــْن َحَراِم ـــُه ِم ِرُف َحالََل
ــــال ــــن ) د(". َكــــاَن حقــــا علــــى اهللا أن يســــقيه مــــن طينــــة الخب عــــن اب

  .عباس
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َمــــْن َشــــِرَب الَخْمــــَر لَــــْم تـُْقبَــــْل لَــــُه َصــــَالٌة أربعــــين صــــباحا فــــإن " -٣٦٣
ـــيَن صـــباحا ، تـــاب تـــاب اهللا عليـــه ـــُه َصـــَالٌة َأْربَِع ـــْل َل ـــْم تـُْقَب ـــِإْن َعـــاَد َل َف

ــــ ــــاب تــــاب اهللا علي ــــيَن ، هفــــإن ت ــــُه َصــــَالٌة َأْربَِع ــــْل َل ــــْم تـُْقَب ــــاَد َل فــــإن َع
لَــــْم تـُْقَبــــْل لَــــُه  عــــاد الراِبَعــــةَ فــــإن ، َصــــَباحاً فــــإن تــــاب تــــاب اهللا عليــــه

َعَلْيــــِه َوَســــَقاُه ِمــــْن  تَــــاَب لَــــْم يـَتُــــِب اهللاَصــــَالٌة َأْربَِعــــيَن َصــــَباحاً فَــــِإْن 
ـــــالِ  ـــــِر الَخَب ـــــن عمـــــر ) حـــــم ت(". نـَْه ـــــن اْب ـــــ) حـــــم ن ك(َع ـــــن َع ن اْب

  .َعْمرو
لَـــْم تـُْقبَـــْل لَـــُه َصـــَالٌة َأْربَِعـــيَن َصـــَباحاً  َوَســـِكرَ َمـــْن َشـــِرَب الَخْمـــَر " -٣٦٤

ـــاَد َفَشـــِرَب  ـــاَب اهللا َعَلْيـــِه َوِإْن َع ـــِإْن تَـــاَب َت ـــَل النـــاَر َف ـــِإْن َمـــاَت َدَخ َف
النـــاَر َفَســـِكَر لَـــْم تـُْقبَـــْل لَـــُه َصـــَالٌة َأْربَِعـــيَن َصـــَباحاً فَـــِإْن َمـــاَت َدَخـــَل 

َوِإْن تَــــاَب تَــــاَب اهللا َعَلْيــــِه َوِإْن َعــــاَد َفَشــــِرَب َفَســــِكَر لَــــْم تـُْقبَــــْل لَــــُه 
ــــاَب اهللا  ــــاَب َت ــــَل النــــاَر َوِإْن َت ــــاَت َدَخ ــــِإْن َم ــــيَن َصــــَباحاً َف َصــــَالٌة َأْربَِع

ــــ ــــْن َرْدَغــــِة الَخَب ــــى اهللا َأْن َيْســــِقَيُه ِم ــــاً َعَل ــــِإْن َعــــاَد َكــــاَن َحّق ــــِه َف اِل َعَلْي
  .َعن اْبن َعْمرو) هـ(". ُعَصارَِة َأْهِل النارِ : يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 علـــى وهـــي النبـــوة ِمـــنَ  ُجـــْزءاً  ٢٢أْربَِعـــينَ  ِمـــنْ  ُجـــْزءٌ  ؤِمنِ اْلُمـــ ُرؤيـــا" -٣٦٥
ـــــم مـــــا طـــــائر رجـــــل  َوَال  َســـــَقَطتْ  ِبهـــــا ُتُحـــــدث فـــــِإذا ِبهـــــا ُيَحـــــدثْ  ل

  .رزين أبي عن) ت(". َحِبيباً  أوْ  لَِبيباً  ِإال  ِبها ُتَحدث
 اْلبَـَقــــرِ َوِفـــي َأْربَِعــــيَن ِمــــَن ، ِفـــي َثالَثِــــيَن ِمــــَن اْلبَـَقـــِر تَِبيــــٌع َأْو تَِبيَعــــةٌ " -٣٦٦

  .عن ابن مسعود) ت هـ(". ُمِسنةٌ 

                                                           
  .جزءا ٤٦: سيأتي من الصحيحين بلفظ  ٢٢
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ـــــومَ َألْن " -٣٦٧ ـــــْن َأْن  يـَُق ـــــُه ِم ـــــٌر َل ـــــيَن َخيـْ َـــــَديِ َأَحـــــدُُكْم َأْربَِع ـــــْيَن ي ـــــر بـَ  يَُم
  .بن خالدعن زيد ) حم هـ الضياء(". َصلياْلمُ 
َصـــــلي َمـــــاَذا َعَلْيـــــِه َلَكـــــاَن َأْن اْلمُ  لَـــــْو يـَْعلَـــــُم الَمـــــار بـَـــــْيَن يَـــــَديِ " -٣٦٨

ـــفَ  ـــهِ  يَِق ـــْيَن َيَدْي ـــر بـَ ـــْن َأْن يَُم ـــُه ِم ـــرًا َل ـــيَن َخْي عـــن ) ٤َمالـــك ق (". َأْربَِع
  .أبي جهيم

ُتُمـــــــوُه " -٣٦٩ لــــــيس بينــــــي وبـــــــين عيســــــى نَِبـــــــي َوِإنــــــُه نَـــــــاِزٌل فَــــــِإَذا رَأَيـْ
ُفوُه رَُجـــٌل َمْربُـــوٌع ِإلَـــى الُحْمـــَرِة َواْلبَـيَـــاِض يـَْنـــِزُل بـَـــْيَن ُمَمصـــَرتـَْيِن  فَـــاْعرِ 

كـــــــأن رأســـــــه يقطـــــــر َوِإْن لَـــــــْم ُيِصـــــــْبُه بـََلـــــــٌل فـَيُـَقاتِـــــــُل النـــــــاَس َعَلـــــــى 
ــــَة َويُهِلــــُك  ــــَر َوَيَضــــُع اْلِجْزَي ــــُل اْلِخْنزِي ــــُدق الصــــِليَب َويـَْقُت َي ــــَالِم فـَ اِإلْس

ــــُك الَمِســــيَح الــــدجاَل اهللا ِفــــي زََما نِــــِه اْلِمَلــــَل ُكلَهــــا ِإال اِإلْســــَالَم َويـُْهِل
ـــــــَوفى فـَُيَصـــــــلي َعَلْيـــــــهِ  فـََيْمُكـــــــُث ِفـــــــي اَألْرضِ   َأْربَِعـــــــيَن َســـــــَنًة ثُـــــــم يـُتَـ

  .عن أبي هريرة) د(". ْسِلُمونَ اْلمُ 
َالٌة َأْربَِعــــيَن َفَســــأََلُه َعــــْن َشــــْيٍء لَــــْم تـُْقَبــــْل لَــــُه َصــــ أَتَــــى َعرافــــاً َمــــْن " -٣٧٠

َلةً    .عن بعض أمهات المؤمنين) حم م(". لَيـْ
ـــى  " -٣٧١ ـــَرَة اُألوَل ـــْدِرُك التْكِبي ـــٍة ُي ـــي َجَماَع ـــاً ِف ـــيَن يـَْوم ـــْن َصـــلى هللا َأْربَِع َم

َفـــــاقِ : بـََراَءتَـــــانِ ُكِتـــــَب لَـــــُه  ـــــَراَءٌة ِمـــــَن النـ ـــــَراَءٌة ِمـــــَن النـــــاِر َوبـَ ) ت(". بـَ
  .َعن أنس

ــــْن " -٣٧٢ ــــَم ــــَل ُمَعاَه َت ــــا لَُيوَجــــُد  داً قـَ ــــَة اْلَجنــــِة َوِإن رِيَحَه ــــَرْح رَاِئَح ــــْم يـَ َل
  .َعن اْبن َعْمرو) حم َخ ن هـ(". ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعاماً 
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ــــال الــــدجال لتمــــيم الــــداري وأصــــحابه -٣٧٣ ــــٌر : "وق ــــا إن ذلــــك َخيـْ أم
ــــوهُ  ــــْم َأْن يُِطيُع ــــا المســــيح! َلُه ــــرُُكْم َعنــــي أن ــــُك َوِإنــــ! َوِإنــــي ُأْخِب ي ُأوِش

ــــَال َأدَُع  ــــي اَألْرِض َف ــــيُر ِف ــــَأْخُرُج فََأِس ــــالُخُروِج َف ــــي ِب ــــْؤَذَن ِل ــــًة َأْن يـُ قـَْرَي
ـــــةً  ِإال َهَبْطتُـَهـــــا َل ـــــيَن لَيـْ ـــــي َأْربَِع ـــــاِن ، ِف ـــــَة ُهَمـــــا ُمَحرَمَت ـــــَة َوطَْيَب ـــــَر َمك َغيـْ

ـــــا ـــــي ِكْلَتاُهَم ـــــَدًة ،  َعَل ـــــَل َواِح ـــــا َأَرْدُت َأْن َأْدُخ ـــــتَـْقبَـَلِني ُكلَم ـــــا اْس ُهَم ِمنـْ
َهـــا َوِإن َعَلـــى ُكـــل نـَْقـــٍب منهـــا  ـــْيُف َصـــْلتاً َيُصـــدِني َعنـْ ـــِدِه الس َمَلـــٌك بَِي

أال : "قـــــــــال عليـــــــــه الصـــــــــالة والســـــــــالم". * مالئكـــــــــة يحرســـــــــونها
ـــــت حـــــدثتكم  ـــــة أال كن ـــــة هـــــذه طيب ـــــة هـــــذه طيب أخبـــــركم؟ هـــــذه طيب

ـــــــي َحـــــــِديُث َتِمـــــــيٍم أَنـــــــ ـــــــُت ذلـــــــك؟ فَِإنـــــــُه َأْعَجَبِن ُه َوافَـــــــَق الـــــــِذي ُكْن
ـــي  ـــاِم َأْو ِف ـــي َبْحـــِر الش ـــَة َأَال ِإنـــُه ِف ـــِة َوَمك ـــِن الَمِديَن ـــُه َوَع ُثُكْم َعْن ُأَحـــد
َبْحـــِر اْلـــَيَمِن َال بَـــْل ِمـــْن ِقَبـــِل الَمْشـــِرِق َمـــا ُهـــَو ِمـــْن ِقَبـــِل الَمْشـــِرِق َمـــا 

  .فاطمة بنت قيسَعن ) حم م(". ُهَو ِمْن ِقَبِل الَمْشِرِق َما ُهوَ 
ـــــــدجالُ َيْخـــــــُرُج " -٣٧٤ ـــــــُث اهللا  ال َع َيبـْ ـــــــيَن فـَ ـــــــُث َأْربَِع ـــــــي فـََيْمُك ـــــــي ُأمِت ِف

ــــُه  َيْطُلُب ــــي فـَ ــــُن َمْســــُعوٍد الثـَقِف ــــْرَوُة ْب ــــْرَيَم َكأَنــــُه ُع ــــَن َم ــــاَلى ِعيَســــى اْب َع تـَ
ـــْيِن  نَـ ـــْيَن اثـْ ـــْيَس بـَ ـــَداَوةٌ فـَيُـْهِلُكـــُه ثُـــم يَْمُكـــُث النـــاُس َســـْبَع ِســـِنيَن َل ". َع

  .َعن ابن عمر) حم م(
  )٤٢(اثنتان وأربعون  •

ــــظ إنّ " -٣٧٥ ــــدِ  غل ــــانِ  الكــــاِفرِ  ِجْل ــــونَ  اْثن ــــِذرَاعِ  ِذرَاعــــاً  وأْربـَُع ، الَجبّــــارِ  ِب
 ُأُحــــــدٍ  ِمثــــــلُ  ِضْرَســـــهُ  وإن  مَ  ِمــــــنْ  َمْجِلَســـــهُ  وإنــــــْينَ  َمـــــا َجَهــــــن ــــــةَ  بـَ َمك 

  .هريرة أبي عن) ك ت(". والَمِديَنةِ 
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َنتـــــانِ  بالنْطَفـــــةِ  َمـــــر  ِإذا" -٣٧٦ َلـــــة وأْربـَُعـــــونَ  اثـْ  َمَلكـــــاً  إلَْيهـــــا اهللا بـََعـــــثَ  لَيـْ
 ثُـــــم  وِعظاَمهـــــا وَلْحَمهـــــا وِجْلـــــَدها َوَبَصـــــَرها َســـــْمَعها َوَخَلـــــقَ  َفَصـــــورَها

 َوَيْكتُــــــبُ  شــــــاءَ  َمـــــا رَبــــــكَ  فـَيَـْقضــــــي أُْنثـــــى؟ أمْ  أذََكــــــرٌ  َرب  يَــــــا: قـــــالَ 
 وَيْكتُــــبُ  شــــاءَ  َمــــا رَبــــكَ  فـَيَـُقــــولُ  أَجلَــــهُ  َرب  يَــــا: يـَُقــــولُ  ثُــــم  الَملَــــكُ 
ــــكُ  ــــم  الَمَل ــــولُ  ُث ــــا: يَق ــــهُ  َرب  َي ــــا رَبــــكَ  فـَيَـْقضــــي ِرْزَق ــــبُ  شــــاءَ  َم  َوَيْكُت
ـــكُ  َيْخـــُرجُ  ثُـــم  الَمَلـــكُ  ـــِحيَفةِ  الَمَل ـــي بالص َـــِدهِ  ِف ـــَال  ي ـــرٍ  علـــى يَزيـــدُ  َف  أْم

  .أسيد بن حذيفة عن) م(". ينقص َوَال 
  )٤٦(ستة وأربعون  •

ـــا المـــؤمن" -٣٧٧ ـــوةِ  رؤي ـــَن النبُـ حـــم (". جـــزء مـــن ســـتة وأربعـــين جـــزءا ِم
حـــــم ق (َعـــــن عبَــــاَدة بـــــن الصـــــاِمت ) حـــــم ق د ت(َعــــن أنـــــس ) ق
  .عن أبي هريرة) هـ
ِمــــَن الرُجـــــِل الصــــاِلْح ُجـــــزٌء ِمــــْن ِســـــتٍة َوأْربَِعـــــيَن  الرؤيــــا الَحَســـــَنةُ " -٣٧٨

ةِ  بُـوأنسعن ) حم َخ ن هـ(". ُجزءًا ِمَن الن.  
ةِ  الرؤيــــا الصــــاِلَحةُ " -٣٧٩ بُـــــوٍة َوَأْربَِعــــيَن ُجــــْزءًا ِمــــَن النُجــــزٌء ِمــــْن ِســــت ."
ــــي ســــعيد ) خَ ( ــــن أب ــــَرة ) م(َع ــــي ُهَريـْ ــــن عمــــرو وأب ) حــــم هـــــ(عــــن اب

  .عن ابن مسعود) طب(َعن أبي رزين 
 )٥٠(خمسون  •

 َخْمســــاً  َوْحــــَدهُ  صــــالته علــــى تزيــــد جماعــــة فــــي الرجــــل صــــالة" -٣٨٠
 ُوُضـــــــوَءَها فَـــــــأََتم  فَـــــــَالةٍ  بِـــــــَأْرضِ  َصـــــــالَها فَـــــــِإَذا، َدرََجـــــــةً  َوِعْشـــــــرِينَ 
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ـــــن عبـــــد(". َدرََجـــــةً  َخْمِســـــينَ  َصـــــالَتُهُ  بـََلَغـــــتْ  َوُســـــُجوَدَها َورُُكوَعَهـــــا  ب
  .سعيد أبي عن) ك حب ع حميد

ـــــي حـــــديث اإلســـــراء -٣٨١ ـــــا ف ـــــال ربن ـــــا: "وق ـــــدُ  َي ُمَحم  ـــــن ـــــسُ  إنـُه  َخْم
َلــــــةٍ  يـَـــــْومٍ  ُكــــــل  َصـــــَلَواتٍ   خمســــــون فَــــــذلك َعْشـــــرٌ  َصــــــالةٍ  ِلُكـــــل  ولَيـْ

ـــــــس عـــــــن) م حـــــــم(". صـــــــالة ال يبـــــــدل القـــــــول ): "ق(وفـــــــي *  .أن
  !".لديّ 

ــــي" -٣٨٢ ــــفِ  ِف َــــةُ  األَْن ي ــــهُ  اْســــتَـْوَفى ِإَذا الد ــــةٌ  َجْدَع ــــنَ  ماَئ ــــلِ  ِم ــــي، اِإلِب  َوِف
، َخْمُســــــونَ  اْلَعــــــْينِ  َوفــــــي، َخْمُســـــونَ  الرْجــــــلِ  َوفــــــي، َخْمُســــــونَ  اْليَـــــدِ 
ـــةِ  َوفـــي ْفسِ  ثـُُلـــثُ  اآلمـــنـ ـــةِ  َوفـــي ال ـــنـْفسِ  ثُلـــثُ  الَجائَِف ـــةِ اْلمُ  َوفـــي ال  نَـقَل

ــــن  َوفــــي َخْمــــس وِضــــَحةِ اْلمُ  َوفــــي َعْشــــَرةَ  َخْمــــسَ  َوفــــي َخْمــــسٌ  الس 
 عمر عن) هق(". َعْشرٌ  ُهَناِلكَ  ِمنْ  إْصَبعٍ  ُكل.  

ـــنْ " -٣٨٣ ـــهُ  النـــاسَ  َســـَألَ  َم ـــا َوَل ـــهِ  َم ـــْومَ  َجـــاءَ  يـُْغِني ـــةِ  يـَ ـــي َوَمْســـأَلَُتهُ  اْلِقَياَم  ِف
: قَــــــالَ  ؟اْلِغَنــــــى َوَمـــــا: ِقيــــــلَ  ُكــــــُدوحٌ  َأوْ  ُخـــــُدوشٌ  َأوْ  ُخُمــــــوشٌ  َوْجِهـــــهِ 

 عــــــن) ك ٤ حــــــم(". الــــــذَهبِ  ِمــــــنَ  ِقيَمتُـَهــــــا َأوْ  ٢٣ِدْرَهمــــــاً  َخْمُســــــونَ 
  .مسعود ابن
ـــــــنْ  ِإن" -٣٨٤ ـــــــَراطِ  ِم ـــــــاَعةِ  أْش ـــــــعَ  َأن الس  الجهـــــــل ويظهـــــــر الِعلـــــــم يـُْرَف

َقـــــى الرجـــــالُ  ويَـــــْذَهبَ  الخْمـــــرُ  ويشـــــربَ  الزنـــــا ويفشـــــو  النســـــاءُ  وتـَبـْ
) هــــــ ن ت ق حـــــم(". واِحـــــد قـــــّيم امـــــرأة ٢٤لخمســـــين يكـــــون َحتـــــى

  .أنس عن
                                                           

  .درھما ٤٠: وقد مضى نحوه بلفظ  ٢٣
  .امرأة ٤٠: ومضى بلفظ  ٢٤
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ــــِك ِفيــــِه أْجــــُر َخْمســــيَن  ٢٥،زَمــــاَن َصــــْبرٍ إّن ِمــــْن َورَاِئكــــْم " -٣٨٥ ِلْلُمَتَمس
  .َعن اْبن مسعود) طب( ٢٦".َشِهيدًا ِمْنكمْ 

  )٦٠(ستون  •
ــــــيْ  َأذنَ  َمــــــنْ " -٣٨٦ ــــــتْ  َســــــَنةً  َعْشــــــَرةَ  ثِْنَت ــــــهُ  وَُكِتــــــبَ ، الَجنــــــةُ  لَــــــهُ  َوَجَب  َل

 هــــ(". َحَســـَنةً  َثالَثُـــونَ  َوبِإقَاَمتِـــهِ  َحَســـَنةً  ِســـتونَ  يـَـــْومٍ  ُكـــل  ِفـــي بَِتْأِذينِـــهِ 
  .عمر ابن عن) ك
ـــى أعـــذر اهللا" -٣٨٧ ـــَنةً  إل ـــتيَن َس ـــَغ ِس ـــى بـََل ـــُه َحّت ـــَر أَجَل خَ (". امـــرئ أخ (

  .عن أبي هريرة
ـــه فـــي " -٣٨٨ ـــَنًة فقـــد أعـــذر اهللا إلي ـــتيَن َس ـــي ِس ـــْن أمت ـــُل ِم ـــَغ الرُج ِإذا بـََل

  .عن أبي هريرة) ك(". العمر
ـــِه " -٣٨٩ ـــد ِســـتيَن ســـنة فقـــد أعـــذر ِإلَْي ـــغ اهللا الَعْب ـــِه ِفـــي أو ِإذا بل بلـــغ ِإلَْي

  .عن سهل بن سعد) عبد بن حميد(". اْلُعمر
٣٩٠- " ـــفـــٌر ِمـــْن ِلْلِقتَـــاِل ِفـــي  ِقيَـــاُم َســـاَعٍة ِفـــي الص  ِقيَـــامِ َســـِبِيل اهللا َخيـْ

  .عن أبي هريرة) عد ابن عساكر(". ِستيَن َسَنةً 
ــــــي َســــــِبيِل اهللا عــــــز وجــــــل َســــــاَعًة " -٣٩١ ــــــف ِف ــــــي الص ــــــاُم رَُجــــــٍل ِف َلِقَي

عـــــن عمـــــران بـــــن ) هـــــق خـــــط(". ِســـــتيَن َســـــَنةً  ِعبَـــــاَدةِ َأْفَضـــــُل ِمـــــْن 
  .حصين

                                                           
٢٥

 َعن) ت(". الَجْمرِ  َعَلى َكاْلَقاِبِض  ِديِنهِ  َعَلى ِفيِھمْ  اِبرُ الصa  َزَمانٌ  النaاسِ  َعَلى َيأِْتي: "ثبت في السنة  
  .أنس
٢٦

 َمنْ  َزمانٌ  يأِْتي ثمa ، َھَلكَ  ِبهِ  أُِمرَ  َما ُعْشرَ  ِمْنكمْ  َتَركَ  َمنْ  َزمانٍ  ِفي إّنكمْ : "شھير ضعيففي حديث   
  .ھريرة أبي عن) ت(". نجا ِبهِ  أُِمرَ  َما ِبُعْشرِ  ِمْنُھمْ  َعِملَ 
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ـــــي َســـــِبيِل ا َمَقـــــامُ " -٣٩٢ ـــــف ِف ـــــي الص ـــــاَدِة الرُجـــــِل ِف هللا َأْفَضـــــُل ِمـــــْن ِعَب
  .عن عمران) طب ك(". ِستيَن َسَنةً 

ـــــَق اهللا " -٣٩٣ ـــــورَتِهِ َخَل ـــــى ُص ـــــم قـــــالَ  آَدَم عل ـــــتوَن ِذراعـــــاً ُث : وُطولُـــــُه ِس
ـــوٌس  ـــِة ُجُل ـــَن الَمالِئَك ـــٌر ِم ـــْم نـََف ـــِر َوُه ـــَك النـَف اْذَهـــْب َفَســـلْم علـــى ُأولَِئ

ـــَك فإنهـــا َتحِ  ـــا ُيَحيوَن ـــَتِمْع َم ـــالَ فاْس ـــَذَهَب فـََق ـــَك َف ـــَك وَتِحيـــُة ُذريَِت : يُت
ــــــــَالُم َعَلــــــــْيُكْم َفقــــــــاُلوا ــــــــالُم َعَلْيــــــــَك َورَْحَمــــــــُة اهللا فَــــــــزاُدوُه : الس الس

 ـــــَة َورَْحَمـــــُة اهللا َفُكـــــلعلـــــى ُصـــــورَِة آَدَم ِفـــــي ُطولِـــــِه َمـــــْن يَـــــْدُخُل الَجن
ــــ ُقُص بـَْع ــــنـْ ــــُق تـَ ــــَزل الَخْل ــــَم تـَ َل ــــتوَن ِذرَاعــــاً فـَ حــــم (". َدُه َحتــــى اآلنِس

  .عن أبي هريرة) ق
ــــماءِ ُدرٌة ُمَجوفَــــٌة ُطوُلهــــا  الَخْيَمــــةَ " -٣٩٤ ِفــــي الس  ِســــُتوَن ِمــــيًال ِفــــي ُكــــل

ــــــَراُهُم اآلَخــــــُرونَ  َعــــــن أبــــــي ) ق(". زاِويَــــــٍة ِمْنهــــــا ِلْلمــــــؤمِن أْهــــــٌل َال يـَ
  .ُموَسى

ــــــٍة " -٣٩٥ ــــــْن لْؤلُــــــَؤٍة واِحــــــَدٍة ُمَجوَف ــــــًة ِم ــــــي الَجنــــــِة لَخْيَم إّن ِلْلُمــــــْؤِمِن ِف
ْؤِمُن اْلُمــــ ِســــتوَن ِمــــيًال ِلْلُمــــْؤِمِن ِفيهــــا أهلُــــون َيطــــوُف علَــــْيِهمُ  ُطوُلهــــا

  .عن أبي موسى) م(". َفَال يـََرى بـَْعُضُهْم بعضا
ِســــتوَن ِمــــيًال ِفــــي   ْرُضــــَهاعَ ِفــــي الَجنــــِة َخْيَمــــٌة ِمــــْن ُلْؤلُــــَؤٍة ُمَجوفَــــٍة " -٣٩٦

َهـــا َأْهـــٌل مـــا يـــرون اآلَخـــرِيَن َيطُـــوُف َعلَـــْيِهمُ  ". ْؤِمنُ اْلُمـــ ُكـــل زَاِويَـــٍة ِمنـْ
  .عن أبي موسى) حم م ت(
  )٧٠(سبعون  •
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َعْبــــٍد َأْحيَــــاُه َحتــــى بـَلَــــَغ ِســــتيَن َأْو َســــْبِعيَن  َأْعــــَذَر اهللا ِإلَــــىَلَقــــْد " -٣٩٧
  .عن أبي هريرة) ك(". َسَنًة َلَقْد َأْعَذَر اهللا إليه

ــــــْمِس " -٣٩٨ ُعوَن  بَابــــــا َمْفُتوحــــــاً إّن ِمــــــْن ِقَبــــــِل َمْغــــــِرِب الش َعْرُضــــــُه َســــــبـْ
ــــْمس َنْحــــوَ  ــــى َتْطُلــــَع الش ــــَك اْلَبــــاب َمْفُتوحــــاً َحّت ــــَزاُل ذِل ُه َســــَنًة فَــــَال يـَ

َفــــْع نـَْفســــاً إيمانُهــــا لــــْم تكــــن آمنــــت  فَــــِإذا َطَلَعــــْت ِمــــْن َنْحــــِوِه لــــْم يـَنـْ
َعـــــن َصـــــْفَوان بـــــن ) هــــــ(". مـــــن قبـــــل أو كســـــبت فـــــي إيمانِهـــــا َخْيـــــراً 

  .َعسال
َلـــــــَة الَبـــــــْدِر " -٣٩٩ أول زمـــــــرة تـــــــدخل الجنـــــــة علـــــــى صـــــــورة القمـــــــر لَيـْ

 ـــــماِء ِلكـــــل ـــــي الس ـــــب دري ِف ـــــْن َكوَْك ـــــْوٍن أْحَســـــَن ِم ـــــى َل ـــــة عل والثّانَِي
ـــــٍة  ـــــى كـــــل َزْوَج ـــــاِن عل ُهْم َزْوَجت ـــــنـْ ـــــٍل ِم ُعوَن ُحلـــــةً رَُج ـــــبـْ ـــــخ  َس ـــــُدو م يَب

  .عن أبي سعيد) حم ت(". ساقها من ورائها
ـــــــا" -٤٠٠ ُعوَن  الرب ـــــــبـْ ـــــــاً َس ـــــــكَ  بَاب ـــــــُل َذِل ـــــــْرُك ِمْث ار(". والشـــــــز ـــــــن ) اْلبَـ اب

  .مسعود
ُعوَن " -٤٠١ أبــــي ) هـــــ(". أَْيَســــُرها َأْن يـَـــْنِكَح الرُجــــُل أمـــه َحْوبـــاً الربـــا َســــبـْ

  هرّ 
ُعوَن  َوَعــــْرُض ِجْلـــِدهِ ِضـــْرُس اْلَكـــاِفِر يـَــــْوَم اْلِقَياَمـــِة ِمْثــــُل ُأُحـــٍد " -٤٠٢ َســــبـْ

اِء َوَفِخـــــُذُه مثـــــل ورقـــــان ومقعـــــده فـــــي ِذرَاعـــــاً َوَعُضـــــُدُه ِمْثـــــُل اْلبَـْيَضـــــ
  .َعن أبي ُهَريـَْرة) حم ك(". النار ما بيني َوبـَْيَن الرَبَذةِ 

ــــرَ  ِإذا" -٤٠٣ ــــاهُ  الَميــــتُ  قُِب ــــانِ  أْســــَوَدانِ  َمَلكــــانِ  أت ــــالُ  أْزرَق  ألَحــــِدِهما يُق
ُقــــــولُ  ُكْنــــــتَ  َمــــــا: فـَيَـُقــــــوالنِ  النِكيــــــرُ  َوِلآلَخــــــرِ  ْنَكــــــرُ اْلمُ   َهــــــَذا ِفــــــي تـَ
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 أن أْشــــَهدُ  َوَرُســــولُهُ  اهللا َعْبــــدُ : ُهــــوَ  يَقــــولُ  كــــانَ  َمــــا: فـَيَـُقــــولُ  الرُجــــِل؟
ــــمُ  ُكنــــا قَــــدْ : فـَيَـُقــــوالنِ  َوَرُســــولُهُ  َعْبــــُدهُ  محمــــد وأن اهللا إال إلــــه ال  نـَْعَل

ْبـــرِهِ  ِفـــي لَـــهُ  يـُْفَســـحُ  ثُـــم  تـَُقـــولُ  أنـــكَ  ُعونَ  قـَ  ثُـــم ، َســـْبِعينَ  ِفـــي ِذراعـــاً  َســـبـْ
ــــورُ  ــــهُ  يـُنَـ ــــهِ  َل ُــــم  ِفي ــــالُ  ث ــــمْ : يُق ــــولُ  َن ــــى أْرِجــــع: فـَيَـُق ــــي ِإَل  فــــُأْخِبُرُهمْ  أْهِل

ـــــوالنِ  ـــــمْ : فـَيَـُق ـــــةِ  َن ـــــُروسِ  َكنَـْوَم ـــــِذي الَع ـــــهُ  َال  ال ـــــب  إال  يُوِقُظ ـــــهِ  أَح  أْهِل
َعثَــــهُ  َحتــــى إليــــهِ  : قــــالَ  ُمناِفقــــاً  كــــانَ  وِإنْ  َذلِــــكَ  َمْضــــَجِعهِ  ِمــــنْ  اهللا يـَبـْ

ــــْوالً  يـَُقولُــــونَ  النــــاسَ  َســــِمْعتُ   قَــــدْ : فـَيَـُقــــوالنِ  أْدِري َال  ِمثْـَلــــهُ  فـَُقْلــــتُ  قـَ
ـــمُ  ُكنـــا ـــولُ  أنـــكَ  نـَْعَل ـــكَ  تـَُق ـــَألْرضِ  فـَُيقـــالُ  َذِل ـــي: ِل ـــهِ  اْلَتِئِم ـــِئمُ  علي  فـَتَـْلَت

ـــــَزالُ  فَـــــَال  أْضـــــالُعهُ  فـََتْخَتِلـــــفُ  َعَلْيـــــهِ  َعثَـــــهُ  َحتـــــى ُمَعـــــذباً  ِفيهـــــا يـَ  اهللا يـَبـْ
  هرّ  أبي) ت(". ذلكَ  َمْضَجَعهِ  ِمنْ 

  )٧١(إحدى وسبعون  •
 ِفـــــي َفواِحـــــَدةٌ  ِفْرقَـــــةً  وَســـــْبِعينَ  إْحـــــَدى علـــــى اليَـُهـــــودُ  افْـتَـَرقَـــــتِ " -٤٠٤

ُعونَ  الَجنــــــةِ  ــــــبـْ ــــــي وَس ــــــتِ ، النــــــارِ  ِف ــــــى النصــــــاَرى وافْـتَـَرَق ــــــْينِ  عل َنتَـ  اثـْ
ُعونَ  فإْحـــــَدى ِفْرقَـــــةً  وَســــْبِعينَ  ، الَجنـــــةِ  ِفـــــي َوَواِحـــــَدةٌ  النـــــارِ  ِفـــــي َوَســـــبـْ
ـــــدٍ  نـَْفـــــسُ  والـــــِذي بَِيـــــِدهِ  ُمَحم  ِتـــــي لَتَـْفَتـــــرَِقنوَســـــْبِعينَ  ثـــــالثٍ  علـــــى ُأم 

  الَجنةِ  ِفي َفواِحَدةٌ  ِفْرَقةً 

َنتانِ  ُعونَ  واثـْ   .مالك بن عوف عن) هـ(". النارِ  ِفي وَسبـْ
  )٧٢(اثنان وسبعون  •



- ٨٣  - 

 

ـــــْت علـــــى إْحـــــَدى " -٤٠٥ ـــــي إْســـــَرائِيَل افْـتَـَرَق ـــــةً إّن بَِن وإن ، وَســـــْبِعيَن ِفْرَق
ـــــي َســـــتَـْفَتِرقُ  ـــــْبِعيَن ِفْرقَـــــًة ُكلهـــــا ِفـــــي النـــــاِر إال  ُأمِت َنتَــــــْيِن وَس ـــــى اثـْ عل

  .عن أنس) هـ(". الجماعة: وِاِحَدًة وِهيَ 
ـــِهيِد ِعْنــــَد اهللا َســــْبُع ِخَصــــالٍ " -٤٠٦ ِل َدفْـَعــــٍة ِمــــْن : ِللشيـُْغَفــــُر لَــــُه ِفــــي َأو

ـــِه َويـَـــَرى َمْقَعـــدَ  نَــــْيِن ُه ِمـــَن اْلَجنـــِة َوُيَحلـــى ُحلـــَة اِإليَمـــاِن َويـُـــَزوُج َدِم اثـْ
ـــينِ  ـــَن اْلُحـــوِر اْلِع ـــًة ِم ـــْأَمُن ، َوَســـْبِعيَن َزْوَج ـــِر َوَي ـــَذاِب اْلَقْب ـــْن َع َوُيَجـــاُر ِم

ــــاِر اْلَياُقوتَــــُة ِمْنــــُه  ــــِه تَــــاُج اْلَوَق ــــِر َويُوَضــــُع َعلَــــى رَْأِس ــــَن اْلَفــــَزِع اَألْكَب ِم
ــــٌر  ــــِل َخيـْ ــــْن َأْه ــــي َســــْبِعيَن ِإْنَســــاناً ِم ــــا َوَيْشــــَفُع ِف ــــا ِفيَه َيا َوَم نـْ ــــد ــــَن ال ِم

  .عن المقدام بن معدي كرب) حم ت هـ(". بـَْيِتهِ 
ُعوَن ُحوبــــاً أْدنــــاُه كالــــذي يــــأتي أمــــه  أْبــــواَب الّربــــاإّن " -٤٠٧ اثنــــاِن وَســــبـْ

  .عبد اهللا بن سالم) طب(". في اإلسالم
ــــا " -٤٠٨ ُعوَن بَ الرب ــــاِن َوَســــبـْ ــــِل ُأمــــُه َوِإن اْثن ــــاِن الرُج ــــا ِمثْــــُل ِإْتي ــــاً أْدنَاَه اب

  .عن البراء) طس(". َأْرَبى الربَا اْسِتطاَلُة الرُجِل في عرض أخيه
  )٧٣(ثالث وسبعون ملة  •

ـــــْيِن " -٤٠٩ ـــــى ثِْنتَـ ـــــوا عل ـــــاِب افْـتَـَرق ـــــِل الِكت ـــــْن أْه َلكْم ِم ـــــبـْ ـــــْن قـَ َأال إن َم
ـــــْبِعيَن ِملّـــــةً  ، لـــــَة َســـــتَـْفَتِرُق علـــــى ثـــــالٍث وَســـــْبِعينَ وإن هـــــِذِه اْلمِ ، وَس

ُعوَن ِفـــي النـــاِر َوواِحـــدٌة ِفـــي الَجنـــِة وِهـــَي الَجماَعـــُة وإنـــُه  ثِْنتـــاِن وَســـبـْ
ـــا يـََتجـــاَرى  ـــَواُء َكَم ـــَك األْه ـــْم تِل ـــي أقـــَواٌم َتجـــاَرى ِبِه ـــْن أمِت ـــَيْخُرُج ِم َس

َقــــى مْنــــُه ِعــــْرٌق َوَال َمْفِصــــ ) د(". ٌل إالّ َدَخلَــــهُ الَكْلــــُب ِلصــــاِحِبِه َال يـَبـْ
  .عن معاوية



 

 

٨٤ 

 

  .َعن اْبن مسعود) هـ(". َثالَثٌَة َوَسبَـُعوَن بَابا الربا" -٤١٠
ــــا" -٤١١ ــــُه  الرب ُجــــُل ُأمــــْنِكَح الر ــــُل َأْن يـَ ــــاً أَْيَســــُرها ِمْث ُعوَن بَاب َــــٌة َوَســــبـْ َثالَث

  .عن ابن مسعود) ك(". َوِإن َأْرَبى الربا ِعْرُض الرجل المسلم
  +) ٧٠( بضع وسبعون •

ــــْولُ " -٤١٢ ُعوَن ُشــــْعَبًة فأْفَضــــُلها قـَ ــــبـْ َال ِإلَــــَه ِإال اهللا : اِإليمــــاُن ِبْضــــٌع وَس
  ". وأْدناهــــا ِإماطَــــُة اَألذى عــــِن الطريــــق والحيــــاء شــــعبة مــــن اإليمــــان

  .َعن أَبي ُهَريـَْرة) م د ن هـ(
ـــــــُة األَذى عـــــــن " -٤١٣ ـــــــا فأْدناهـــــــا ِإماَط ُعوَن بَاب ـــــــٌع وَســـــــبـْ االيمـــــــاُن ِبْض

  .عن أبي هريرة) ت(". ال إله إال اهللا: وأرفعها قولالطريق 
  )٨٠(ثمانون  •

ـــّتاً  اْعـــُددْ " -٤١٤ ـــْينَ  ِس ـــَديِ  بـَ ـــاَعةِ  َي ـــْوِتي: الس ـــم  َم ـــْتحُ  ث ـــتِ  فـَ ـــِدسِ  بـَْي  الَمْق
 الغَــــَنمِ  كُقعــــاصِ  ِفــــيُكمْ  يْأُخــــذُ  موتــــانٌ  ثُــــم  ــــى الَمــــالِ  اْسِتفاضــــةُ  ثــــمَحت 

َنــــةٌ  ثُــــم  ســــاِخطاً  فـََيظَــــل  ِدينــــارٍ  مائَــــةَ  الرُجــــلُ  يـُْعطَــــى َقــــى َال  ِفتـْ  بـَْيــــتٌ  يـَبـْ
ـــَربِ  مـــنَ  ـــهُ  إالّ  الَع ـــم  َدَخَلْت ـــةٌ  ث ـــونُ  ُهْدَن ـــَنُكمْ  َتُك ـــْينَ  بـَيـْ ـــي وبـَ  اَألْصـــَفرِ  بَِن

َيـــــْأُتوَنُكمْ  فـَيَـْغـــــُدُرونَ   اثنـــــا غايـــــة كـــــل  تْحـــــتَ ، غايَـــــةً  ثَمـــــانِينَ  تْحـــــتَ  فـَ
  .مالك بن عوف عن) خ(". ألفا عشر

٤١٥- " ــــت ــــاَعةِ  َأْشــــَراطِ  مــــنْ  ِس ــــْوِتي: الس ــــْتحُ  َم ــــتِ  َوفـَ  وأن المقــــدس بـَْي
ــــلُ  يعطــــى ــــفَ  الرُج ــــارٍ  أَْل َيَتَســــخَطَها ِديَن ــــةٌ  فـَ َن ــــْدُخلُ  َوِفتـْ ــــا َي ــــتَ  َحرَه  بـَْي
 ـــــاسِ  ِفـــــي يأُخـــــذُ  َوَمـــــْوتٌ  ُمْســـــِلمٍ  ُكـــــليـَْغـــــِدرَ  َوَأنْ  اْلغَـــــَنمِ  َكُقَعـــــاصِ  الن 



- ٨٥  - 

 

نَـــا بـَْنــــدٍ  ُكـــل  َتْحــــتَ ، بـَْنــــداً  بَِثَمـــانِينَ  فـََيِســــيُرونَ  الـــرومُ  ". أَْلفــــاً  َعَشــــر اثـْ
  .معاذ عن) طب حم(
  )٩٠(تسعون  •

ـــوم فـــتح" -٤١٦ ـــأجوج ردم مـــن الي ـــدَ  - هـــذه مثـــل ومـــأجوج ي ـــِدهِ  َوَعَق  بَِي
  .هريرة أبي َعن) ق حم(". – ِتْسِعينَ 

  )٩٩(تسعة وتسعون  •
ـــــــْن : تســـــــعة وتســـــــعين اســـــــماإن هللا تعـــــــالى " -٤١٧ مائـــــــة إالّ واِحـــــــدًا َم

ـــــــَرة ) ق ت هــــــــ(". َدَخـــــــَل الَجنّـــــــةَ أْحصـــــــاها  ابْـــــــن (َعـــــــن أبـــــــي ُهَريـْ
  .عن عمر) َعَساِكر

ــــة" -٤١٨ ــــوم القيام ــــدعى ي ــــالُ : أول مــــن ي ــــُه فَيق ــــه ذريّت ــــراءى ل : آدم فتت
ْيـــــَك َوَســـــْعَدْيَك فَيقـــــولُ : َهـــــَذا أبُـــــوكْم آَدُم فَيقـــــولُ  ـــــَث أْخـــــِرْج : لَبـ بـَْع

أْخــــِرْج : ؟ فيقــــولُ يــــا رب كــــْم أْخــــِرجُ : فيقــــول! ِمــــْن ُذريّتِــــكَ  َجَهــــنمَ 
ـــٍة ِتْســـَعًة وتْســـِعينَ  ـــْن كـــل ِماَئ ـــاُلوا ٢٧!ِم ـــا : َق ـــا َرُســـوَل اهللا ِإذا أخـــذ من َي

َقـــى ِمّنـــا؟ قـــالَ  إن أمِتـــي ِفـــي : مـــن كـــل مائـــة تســـعة وتســـعون َفَمـــاَذا يـَبـْ
ــــــْوِر األْســــــودِ  ــــــْعَرِة البَـْيضــــــاِء ِفــــــي الثـ ــــــِم كالش عــــــن أبــــــي ) خَ (". األَم

  .هريرة
َعــــــاَلى َخَلــــــَق ِمائَــــــَة ! ْحَمــــــُة اهللا َواِســــــَعةٌ رَ ! لقــــــد حظــــــرت" -٤١٩ ِإن اهللا تـَ

ـــــــَها  ـــــــا َوِإْنُس ـــــــُق ِجنـَه ـــــــا اْلَخالَِئ ـــــــاَطُف ِبَه ـــــــًة يـَتَـَع ـــــــأَنـَْزَل رَْحَم ـــــــٍة َف رَْحَم

                                                           
  .، والمعنى سواء٩٩٩من كل ألف : سيأتي من مسلم بلفظ  ٢٧
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ــــــــُعونَ  ــــــــا َوِعْنــــــــَدُه ِتْســــــــَعٌة َوِتْس ُهــــــــَو َأَضــــــــل َأْم : أَتـَُقولُــــــــونَ ! َوبـََهائُِمَه
  .عن جندب) حم د ك(". بَِعيُرُه؟

٤٢٠- " ـــٍة فأْمَســـَك إن ـــَة رَْحَم ـــْوَم َخَلَقهـــا ماَئ ـــَة يـَ ـــاَلى َخلَـــَق الرْحَم اللـــَه تـََع
ـــِه كلِهـــْم رَْحمـــًة واِحـــَدًة  ـــَدُه ِتْســـعاً وِتْســـِعيَن رَْحَمـــًة وأْرَســـَل ِفـــي َخْلِق ِعْن
فَلـــْو يـَْعَلـــُم الكـــاِفُر ِبُكـــل الـــِذي ِعنـــَد اللـــِه ِمـــَن الرْحَمـــِة لـــم يـَْيـــَأْس ِمـــَن 

ْؤِمُن بِالـــِذي عنـــَد اللـــِه ِمـــَن الَعـــذاِب لـــم يَـــْأَمْن اْلُمـــ ِة ولـــْو يـَْعلَـــمُ الجنـــ
  .َعن أبي ُهَريـَْرة) ق(". مَن النارِ 

ـــــــَمواِت واَألْرض مائَـــــــَة " -٤٢١ ـــــــْوَم َخَلـــــــَق الس َعـــــــاَلى َخَلـــــــَق يـَ إّن اللـــــــَه تـَ
ـــَل مِ  ـــماِء واَألْرِض َفَجَع ـــْيَن الس ـــا بـَ ـــي رَْحَمـــٍة كـــل رَْحَمـــٍة ِطبـــاُق َم ـــا ِف َه نـْ

ــــُر  اَألْرِض رَْحَمــــًة فبهــــا تـَْعِطــــُف الَوالِــــدُة علــــى َولَــــِدها والــــَوْحُش والطيـْ
ــــِة  ــــْوَم الِقياَم ــــِإذا كــــاَن يـَ ــــَر ِتْســــعاً وِتْســــِعيَن َف بـَْعُضــــها علــــى بـَْعــــٍض وأخ

َعــــن أبــــي ) حــــم هـــــ(َعــــن ســـلَمان ) حــــم م(". أْكَمَلهـــا ِبهــــِذِه الرَحمــــةِ 
  .سعيد

ِإْن َأْخطَأَْتـــــُه ، َمِنيــــةً َوِإلَــــى َجْنِبـــــِه ِتْســــَعٌة َوِتْســــُعوَن َمثَــــُل ابْــــِن آَدَم " -٤٢٢
عــــن عبــــد اهللا ) ت الضــــياء(". الَمَنايَــــا َوقَــــَع ِفــــي اْلَهــــَرِم حتــــى يمــــوت

  .بن الشخير
ــــاَعُة َحتــــى " -٤٢٣ ــــوُم الس ــــَراتُ َال تـَُق ــــٍب  َيْحُســــَر اْلُف ــــْن َذَه ــــٍل ِم ــــْن َجَب َع

ــــوُل   ــــٍة ِتْســــَعٌة َوِتْســــُعوَن َويـَُق ــــْن ُكــــل ِماَئ ــــُل ِم ــــِه فـَيُـْقَت ــــُل النــــاُس َعَلْي يـَْقَتِت
ُهمْ  عــــن أبـــــي ) م(". َلَعلــــي َأُكـــــوُن أَنَــــا الــــِذي أَْنُجـــــو: ُكــــل رَُجــــٍل ِمـــــنـْ

  .هريرة
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ــــ" -٤٢٤ ــــٍب َف ــــْن َذَه ــــٍل ِم ــــْن َجَب ــــَراُت َأْن ُيْحَســــَر َع ــــِمَع يُوِشــــُك اْلُف ِإَذا َس
ــــَدهُ  ــــْن ِعْن ــــوُل َم ــــِه فـَيَـُق ــــاُروا ِإلَْي ــــِه النــــاُس َس ــــا النــــاَس : ِب ــــِئْن تـَرَْكَن َواهللا َل

 ـــل ـــْن ُك ـــَل ِم ـــِه َحتـــى يـُْقَت ـــوَن َعَلْي ـــِه ُكلـــِه فـَيَـْقَتِتُل ـــْذَهَبن ِب ـــُه لَُي يَْأُخـــُذوَن ِمْن
  .عن أبي) حم م(". ِماَئٍة ِتْسَعٌة َوِتْسُعونَ 

إّن اللــــــَه َســـــُيْخّلُص رَُجــــــًال ِمـــــْن ُأمِتــــــي : "البطاقـــــةوفـــــي حــــــديث  -٤٢٥
ـــــِه ِتْســـــَعًة َوِتْســـــِعيَن  ـــــِة فـََينُشـــــُر عَلْي ـــــْوَم القَياَم علـــــى رءوس الَخالئِـــــق يـَ

أتـُْنِكــــُر مــــْن َهــــَذا : ســــجًال كــــل ِســــِجل ِمثْــــُل َمــــد الَبَصــــِر ثــــم يَقــــولُ 
ــــــي الحــــــاِفُظوَن؟ فَيقــــــولُ  ــــــَك َكَتَبِت ــــــْيئاً؟ أَظَلَم ــــــولُ : َش ــــــا رب فيق : َال َي

ــــــْذٌر؟ فيقــــــولُ  ــــــَك ُع َل َــــــا رب فَيقــــــولُ : أفـَ ــــــدنا : َال ي ــــــك عن ــــــى إن ل بـََل
ــــا أْشــــَهُد أْن  ــــْوَم فُتْخــــرُج ِبطاقــــٌة ِفيَه ــــَك اليَـ ــــه ال ظلــــم َعَلْي حســــنة وإن

ـــــُدُه َوَرُســـــولُُه فيقـــــولْ  اْحُضـــــْر : ال إلـــــه إال اهللا وأشـــــهد أن محمـــــدا َعْب
َـــــَك فَيقـــــولُ  ـــــا : َوْزن ـــــا َرب َم ـــــَع هـــــِذِه الّســـــِجّالِت؟ َي ـــــُة َم هـــــِذِه الِبطاَق

ـــــالُ  ـــــة والبطاقـــــة : فُيق ـــــي كف ـــــِجالُت ِف ـــــُع الِس ـــــُم فـَتُـْوَض ـــــَك َال ُتْظَل فإّن
فـــي كفـــة فطاشـــت الســـجالت وثقلـــت الِبطاقَـــُة َوَال يـَثْـُقـــُل َمـــَع اْســـم 

  .َعن اْبن عمرو) حم ت ك َهب(". اللِه تـََعاَلى َشْيءٌ 
ـــــ" -٤٢٦ ـــــْن ُأمِت ـــــٍل ِم ـــــِق ُيَصـــــاُح ِبَرُج ـــــى رءوس الَخالَِئ ـــــِة َعَل ـــــْوَم اْلِقَياَم ي يـَ

ـــــُه ِتْســـــَعٌة َوِتْســـــُعوَن  ـــــد اْلَبَصـــــِر ثُـــــم ،  ِســـــِجال فـَيُـْنَشـــــُر َل ُكـــــل ِســـــِجَل َم
ــــاَرَك وتعــــالى َب ــــوُل اهللا تـَ ــــولُ : يـَُق ــــْيئاً؟ فـَيَـُق َال : هــــل تنكــــر مــــن هــــذا َش

ـــــولُ  ـــــا َرب فـَيَـُق ـــــاِفُظوَن؟ فـَيَـ : َي ـــــي الَح ـــــَك َكَتَبِت ـــــولُ َأَظَلَم ـــــا َرب : ُق َال َي
َال : أَلَــــَك ُعــــْذٌر أَلَــــَك َحَســــَنٌة؟ فـَيَـَهــــاُب الرُجــــُل فـَيَـُقــــولُ : ثُــــم يـَُقــــولُ 
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ـــــَدنَا حســـــنة وإنـــــه ال ظلـــــم عليـــــك اليـــــوم : فـَيَـُقـــــولُ  بـََلـــــى ِإن لَـــــَك ِعْن
ــــــا ــــــه ِبطاقــــــٌة ِفيَه ــــــه إالّ اهللا وأن محمــــــدا : فتخــــــرج ل ــــــَهُد أْن َال ِإَل أْش

ـــــــولُ  ـــــــده ورســـــــوله فَيق ـــــــَع هـــــــذه  :عب ـــــــُة َم ـــــــا هـــــــِذِه الِبطاَق ـــــــا َرب َم َي
ــــِجالِت؟ فـَيَـُقــــولُ  ُت فــــي كفــــة : الســــِجال ــــُم فـَُتوَضــــُع الس ِإنــــَك َال ُتْظَل

) هـــــ ك(". والبطاقــــة فــــي كفــــة فطاشــــت الســــجالت َوثـَُقَلــــِت اْلِبطَاقَــــةُ 
  .َعن اْبن َعْمرو

َتــــلَ كــــاَن " -٤٢٧ ِعيَن ِإْنَســــاناً ثُــــم ِتْســــَعًة َوِتْســــ ِفــــي بَِنــــي ِإْســــَرائِيَل رَُجــــٌل قـَ
َال : أَلِــــي تـَْوبَــــٌة؟ قــــالَ : َخــــَرَج َيْســــَأُل فَــــأََتى رَاِهبــــاً َفَســــأََلُه فـََقــــاَل لَــــهُ 

ـــُه رَُجـــلٌ  ـــَل َيْســـَأُل فـََقـــاَل َل ـــُه َفَجَع ـــُه : فـََقتَـَل ـــَذا فََأْدرََك ـــِت قْريَـــَة َكـــَذا وََك اْئ
ـــــِه  ـــــا فَاْخَتَصـــــَمْت ِفي ـــــَأى ِبَصـــــْدرِِه َنْحَوَه ـــــْوُت فَن ـــــِة الَم َمالَِئَكـــــُة الرْحَم

أن تقربــــــي وأوحــــــى اهللا : َوَمالَِئَكـــــُة اْلَعــــــَذاِب فــــــأوحى اهللا إلــــــى هــــــذه
نَـُهَمـــــا فـََوَجـــــَداُه إلـــــى : َأْن تـََباَعـــــِدي َوقـــــالَ : إلـــــى هـــــذه ِقيُســـــوا َمـــــا بـَيـْ

  .َعن أبي سعيد) ق(". هذه َأقْـَرَب ِبِشْبٍر فـَُغِفَر َلهُ 
  )١٠٠(مائة  •

ـــا" -٤٢٨ ـــاسُ  إنّم ـــلٍ  الن ـــةٍ  كإِب ـــةً  ِفيهـــا َتِجـــد َتكـــاد َال ، ماَئ  ق حـــم(". رَاِحَل
  .عمر ابن َعن) هـ ت
 َحتـــــى الَمـــــالِ  اْسِتفاضـــــةُ : "فـــــي حـــــديث أشـــــراط الســـــاعة، منهـــــا -٤٢٩

 بـــــن عــــوف عـــــن) خ(". ســــاِخطاً  فـََيظَـــــل  ِدينــــارٍ  مائَـــــةَ  الرُجــــلُ  يـُْعطَــــى
  .مالك
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ـــاِب " -٤٣٠ ـــي ِكت ـــُروطاً لَْيَســـْت ِف ـــَواٍم َيْشـــَتِرُطوَن ُش ـــاُل أقْـ ـــا ب ـــُد َفَم ـــا بـَْع أم
ـــْيَس ِفـــي ِكتـــاِب اللـــِه فـَُهـــَو باِطـــٌل َوِإن كـــاَن  اللـــِه َمـــا كـــاَن ِمـــْن َشـــْرٍط َل

ــــْرطٍ  ــــَة َش ــــَوالُء  ٢٨!ماَئ ــــُق وإنمــــا ال ــــْرُط اللــــِه أْوَث قضــــاُء اللــــِه أَحــــق وَش
  .عن عائشة )٤ق (". ِلَمْن أْعَتقَ 

ـــى " -٤٣١ ـــِة لَيُـْعَط ـــِل الَجن ـــةِ إّن الرُجـــَل مـــْن أْه َة ماَئ ـــِل  قـــو ـــي اَألْك ـــٍل ِف رَُج
ــــْرِب والّشــــْهَوِة والِجمــــاع حاَجــــُة أَحــــِدهْم َعــــَرٌق يَفــــيُض مــــْن ، ٢٩والش

  .عن زيد بن أرقم) طب(". ِجْلِدِه فَِإذا بطنه قد ضمر
ـــــِة علـــــى" -٤٣٢ ـــــُث ِلهـــــِذِه األُم َع ـــــاَلى يـَبـْ َع ـــــِة َســـــَنٍة  إّن اهللا تـَ رَْأِس كـــــل ماَئ

  .َعن أبي ُهَريـَْرة) د ك هق ِفي اْلمعرَفة(". َلَها دينها َمْن َيَجددُ 
ْنـــــــِزُل ِفـــــــي الَعنـــــــاِن فتـــــــْذكُر اَألْمـــــــَر ُقضـــــــي ِفـــــــي " -٤٣٣ إّن الَمالِئَكـــــــَة تـَ

ــــــــى  ــــــــْمَع فَتْســــــــَمُعُه فـَُتوِحيــــــــِه ِإَل ــــــــياِطيُن الس ــــــــماِء فَتْســــــــَتِرُق الش الس
ـــاِن فـََيكـــذِ  عــــن ) خ(". مـــن عنــــد أنفســـهم ِمائَـــَة ِكْذبَــــةٍ بُوَن َمعَهــــا الُكه

  .عائشة
ـــــــي الَجنّـــــــِة " -٤٣٤ ـــــــَجَرةً إّن ِف ـــــــُب الَجـــــــَواد المضـــــــمر  َلَش َيِســـــــيُر الراِك

َعـــــن ) حـــــم َخ م ت(". الســـــريع ِفـــــي ِظلهـــــا ِمائَـــــَة عـــــاٍم َمـــــا يـَْقَطُعهـــــا
ق (َعــــن أبــــي ســــعيد ) حــــم ق ت(َعــــن ســــهل بــــن ســــعد ) ق(أنــــس 
  .هريرةَعن أبي ) ت هـ

                                                           
  .قد يراد به المبالغة، و9 أعلم" مائة"ھذا يدّل على أن لفظ   ٢٨
َعن أبي ) ھـ". (َما ِمْنُھنa َواِحَدةٌ إِ_a َوَلَھا قُبٌل َشِھيp َوَلُه َذَكٌر _َ َينَثِني: "في حديث ضعيف جدا  ٢٩
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َشــــَجَرٌة ِفــــي الَجنــــِة َمِســــيَرَة مائَــــَة عــــاٍم ثَِيــــاُب َأْهــــِل الَجنــــِة  طُــــوَبى" -٤٣٥
  .عن أبي سعيد) حم حب(". َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَها

ــــي اْلجنــــة " -٤٣٦ ــــةِإن ِف ــــَة َدرََج ــــِبيِل  ِماَئ ــــي َس ــــِديَن ِف أَعــــدها اهللا ِلْلُمجاِه
ــــْيَن  ــــْيَن الــــدرََجتَـْيِن َكَمــــا بـَ ــــِإذا َســــأَْلُتُم اهللا اهللا َمــــا بـَ ــــماِء واَألْرِض َف الس

ــــْرُش  ــــُه َع ــــِة وفـَْوَق ــــى الَجّن ــــِة وأْعَل َفَســــُلوُه الِفــــْرَدْوَس فإنّــــُه أْوَســــُط الَجّن
  .عن أبي هريرة) حم خ(". الرْحمِن ومْنُه تـََفجُر أنهاُر الَجنةِ 

ْلبِـــــي وِإنـــــي " -٤٣٧ ـــــُه لَُيغـــــاُن علـــــى قـَ ائـــــة فـــــي اليـــــوم م َألْســـــتَـْغِفُر اهللاإن
  .عن األغر المزني) حم م د ن(". مرة
٤٣٨- " ِإال َعـــــاَلى ِفيَهـــــا ِمائَـــــَة  اْســــتَـْغَفْرُت اهللاَمــــا َأْصـــــَبْحُت َغـــــَداًة قَـــــط تـَ

  .َعن أبي موسى) طب(". َمرةٍ 
ـــــْوِط والَعصـــــا الَخطَـــــأ ِشـــــْبِه الَعْمـــــدِ َأال ِإن قتـــــَل " -٤٣٩ ِفيـــــِه ِمائـــــٌة : بالس

ــــ ــــِل ُمَغّلظــــٌة ِمنهــــا أْربـَُع ــــَن اِإلِب ــــا أْوَالُدهــــاِم ــــي بُطونِه ــــًة ِف ن (". وَن َخِلَف
  .عن ابن عمر) هق
ـــــبَ  َعْبـــــدأيمـــــا " -٤٤٠ علـــــى مائَـــــِة أوِقيـــــٍة فأداهـــــا إال َعَشـــــَرَة أَواٍق  كاَت

ــــَرَة  ــــار فَأداهــــا إال َعْش ــــِة ِدين ــــَب علــــى ماَئ ــــٍد كاَت ــــٌد َوأيمــــا َعْب ــــَو َعْب فـَُه
  .عمروعن ابن ) حم د هـ ك(". َدنانِيَر فـَُهَو َعْبدٌ 

اللُهــــم إنــــُه كانَــــْت : وقــــاَل اآلَخــــرُ : "فــــي حــــديث أصــــحاب الغــــار -٤٤١
نَــــُة َعــــَم أْحَبْبُتهــــا كأَشــــد َمــــا ُيِحــــب الرَجــــاُل النســــاَء وَطَلْبــــُت  لِــــي ابـْ
ـــُت  ـــُت َحتـــى َجَمْع َتِعْب ـــِة ِدينـــاٍر فـَ َـــْت َحتـــى آتِيهـــا ِبِماَئ إلَْيهـــا نـَْفَســـها فأَب
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ــــِة ِدينــــارٍ  ــــتْ َفِجْئتُ ، ٣٠ماَئ ــــْيَن رِْجَلْيهــــا قاَل ــــا َوقـَْعــــُت بـَ َــــا : هــــا ِبهــــا فـََلم ي
ـــــِه فـَُقْمـــــُت َعْنهـــــا فـــــإْن   ِبَحق ْفـــــَتِح الخـــــاَتَم ِإال َعْبـــــَد اهللا اتـــــِق اهللا َوَال تـَ
ُكْنـــــَت تعلـــــم أنـــــي فعلـــــت ذلـــــك ابتغـــــاء وجهـــــك فـــــافرج لنـــــا ِمْنهـــــا 

  .عن ابن عمر) ق(". فـُْرَجًة فـََفِرَج َلُهْم فـَْرَجة
الِبْكـــــُر : قَـــــْد َجَعـــــَل اهللا َلُهــــن َســـــِبيالً ! َعنـــــي ُخـــــُذوا َعنــــيُخــــُذوا " -٤٤٢

 ٣١والثـيــــــُب بالثـيـــــِب َجْلـــــُد مائَــــــةٍ ، ونـَْفـــــُي َســـــَنةٍ  َجْلـــــُد مائَــــــةٍ بـــــالِبْكِر 
  .عن عبادة بن الصامت) حم م هـ(". والرْجمُ 

ــــَد اهللا ِمــــْن " -٤٤٣ ــــٍة َصــــَالُة ثمانيــــة يــــؤمهم أحــــدهم أزكــــى ِعْن َصــــَالِة ِماَئ
َرىتَـ    .عن قبات بن أشيم) طب هق( ٣٢".تـْ
ـــــــأجوج ومـــــــأجوج -٤٤٤ ـــــــي اهللا عيســـــــى : "فـــــــي حـــــــديث ي َوُيْحَصـــــــُر نب

ــــْوِر َألَحــــِدِهْم َخْيــــرًا ِمــــْن  ــــى َيُكــــوَن رَْأُس الثـــــارٍ َوَأْصــــَحابُُه َحت  مائَــــِة ِديَن
ـــــْومَ  ـــــي اهللا ِعيَســـــى َوَأْصـــــَحابُُه فـَيُـْرِســـــُل اهللا ، َألَحـــــدُِكُم اْليَـ ـــــُب نَِب فـَيَـْرَغ

ــــــٍس  ــــــْوِت نـَْف ــــــى َكَم ــــــِبُحوَن فـَْرَس ــــــاِبِهْم فـَُيْص ــــــي رَِق ــــــَف ِف َغ ــــــْيِهْم النـ َعَل
  .َعن النواس بن سْمَعان) حم م ت(". َواِحَدةٍ 

ــــــُن َداُودَ " -٤٤٥ َلــــــةَ : قــــــاَل ُســــــَلْيَماُن ْب ــــــَرأَ  َألطُــــــوَفن الليـْ ــــــى ِمائــــــِة اْم ٍة  َعَل
ـــُه َصـــاِحُبهُ  ـــاَل َل ـــي َســـِبِيل اهللا فـََق ـــُد ِف ـــاِرٍس ُيَجاِه ـــْأِتي ِبَف ـــلْ : ُكلُهـــن َت : ُق

َلـــــْم يـَُقــــلْ  َلـــــْم َتْحِمـــــْل : ِإْن َشــــاَء اهللا فـَ ِإْن َشـــــاَء اهللا َفطَـــــاَف َعلَــــْيِهن فـَ
ـــ ـــُس ُمَحم ـــاٍن َوالـــِذي نـَْف ـــاَءْت ِبِشـــق ِإْنَس ـــَدٌة َج ـــرَأٌة َواِح ُهن ِإال اْم ـــنـْ ٍد ِم

                                                           
  .دينار) عشرين ومائة( ١٢٠: سيأتي بلفظ  ٣٠
  .ھذا الجلد مائة منسوخ  ٣١
  .من ألفاظ المبالغة أحياناً، و9 أعلم" مائة"ھذا أيضا يدلك على أن   ٣٢



 

 

٩٢ 

 

ـــْو قـــالَ  ـــِدِه َل ـــهِ : بِي ـــاَن َدرَكـــاً ِلَحاَجِت ـــْث وََك ـــْم َيْحَن حـــم (". ِإْن َشـــاَء اهللا َل
  .عن أبي هريرة) ق ن

) م(". َوَعَلـــــى اَألْرِض نـَْفـــــٌس منفوســـــة اليـــــوم تَـــــْأِتي ِمائَـــــُة َســـــَنةٍ َال " -٤٤٦
  .عن أبي سعيد

َهـــــا  )يعنـــــي اليـــــوم(مـــــا علـــــى األرض نفـــــس منفوســـــة " -٤٤٧ يَـــــْأِتي َعَليـْ
  .َعن َجابر) ت(". ةٍ ِماَئُة َسنَ 

َعـــن ) طـــب حـــل(". ِمائَـــٌة ِإال ُغِفـــَر لَـــهُ  ُيَصـــلي َعَلْيـــهِ َمـــا ِمـــْن رَُجـــٍل " -٤٤٨
  .اْبن عمر

ـــنَ " -٤٤٩ ـــٌة ِم ـــِه ِماَئ ـــَر لـــهاْلمُ  َمـــْن َصـــلى َعَلْي عـــن أبـــي ) هــــ(". ْســـِلِميَن ُغِف
  .هريرة

ـــــِه " -٤٥٠ ـــــٌة ِمـــــنَ َمـــــا ِمـــــْن َميـــــٍت ُيَصـــــلي َعَلْي ـــــوَن َأْن يـَبْـ  ْســـــِلِمينَ اْلمُ  ُأم ُلُغ
َعـــن أنــــس ) حــــم م ن(". َيُكونُـــوا ِمائَـــًة فـََيْشــــَفُعوَن لَـــُه ِإال ُشــــفُعوا ِفيـــهِ 

  .وعائشة
ِفـــــي َســـــِبيِل اهللا بَاَعـــــَد اهللا ِمْنـــــُه َجَهـــــنَم َمِســـــيَرَة  َصـــــاَم يـَْومـــــاً َمـــــْن " -٤٥١

  .عن عقبة بن عامر) ن(". ِماَئِة َعامٍ 
اْلَعِظـــــيِم ســـــبحان اهللا ": مـــــن قـــــال حـــــين يصـــــبح وحـــــين يمســـــي" -٤٥٢

ـــا َجـــاَء " َوِبَحْمـــِدهِ  ٍة لَـــْم يَـــْأِت َأَحـــٌد يـَـــْوَم اْلِقَياَمـــِة بَِأْفَضـــَل ِممِمائَـــَة َمـــر
َعــــن أبــــي ) حــــم م د ت(". بِــــِه ِإال أحــــد قــــال مثــــل ذلــــك وزاد عليــــه

  .ُهَريـَْرة



- ٩٣  - 

 

ــــه : مــــن قــــال" -٤٥٣ ــــه الملــــك ول ــــه ل ــــَه ِإال اهللا َوْحــــَدُه َال َشــــرِيَك ل َال ِإَل
ـــِديرٌ   الحمـــد وهـــو علـــى ـــرةٍ ، ُكـــل َشـــْيٍء َق ـــَة َم ـــْوٍم ِماَئ ـــي يـَ ـــُه ،  ِف َكانَـــْت َل

ـــــُة  ـــــُه ِماَئ ـــــُه ِمائَـــــُة َحَســـــَنٍة َوُمِحَيـــــْت َعْن َعـــــْدَل َعْشـــــِر رِقَـــــاٍب وَُكِتَبـــــْت َل
ـــْم  َســـيَئٍة وََكانَـــْت لـــه حـــرزا مـــن الشـــيطان يومـــه ذلـــك َحتـــى يُْمِســـَي َوَل

ــــ ــــا َجــــاَء ِب ــــَر مــــن يَــــْأِت َأَحــــٌد بَِأْفَضــــَل ِمم ِه ِإال َأَحــــٌد َعِمــــَل َعَمــــًال َأْكثـَ
  .َعن أبي ُهَريـَْرة) حم ق ت هـ(". ذلك

َتـــــَل َوزََغـــــةً َمـــــْن " -٤٥٤ ِفـــــي َأوِل َضـــــْربٍَة ُكِتـــــَب لَـــــُه ِمائَـــــُة َحَســـــَنٍة َوَمـــــْن  قـَ
ــــي  ــــا ِف ــــَذا َحَســــَنًة َوِإْن قـَتَـَلَه ــــُه َكــــَذا وََك َل ــــِة فـَ ــــْربَِة الثانَِي ــــي الض قـَتَـَلَهــــا ِف

ـــرْ  ـــَذا َحَســـَنةً الض ـــُه َكـــَذا وََك َل ـــِة فـَ َعـــن أبـــي ) حـــم م د ت هــــ(". بَِة الثالَِث
  .هريرة

ـــنمَ ) نـــار الـــدنيا: أي( هـــذه النـــارُ " -٤٥٥ ـــْن َجَه ـــِة ُجـــْزٍء ِم ـــْن ِماَئ ". ُجـــْزٌء ِم
  .عن أبي هريرة) حم(
ــــكَ " -٤٥٦ ــــْن َأْجِل ــــاَة ِم ــــا الش ــــا . َال َتْحَســــَبن أَنــــا َذَبْحَن ــــةلن ال ، غــــنم مائ

ــــــِإَذا َولَــــــَد الراِعــــــي بـُْهَمــــــًة ذبحنــــــا مكانهــــــا نريــــــد أَ  َهــــــا َف ــــــَد َعَليـْ ْن نَزِي
  .عن لقيط بن صبرة) د حب(". شاة

ــــا َســــِعيدٍ " -٤٥٧ َــــا أََب ــــا وبمحمــــد ! ي ّــــاً وباإلســــالم دين ــــاهللا رَب ــــْن َرِضــــَي ِب َم
ــــه الجنــــة ــــي . نبيــــا وجبــــت ل ــــَة َدرََجــــٍة ِف ــــُد ِماَئ ــــُع ِبَهــــا اْلَعْب َوُأْخــــَرى يـُْرَف

ــــا  ــــَماِء َواَألْرضِ الَجنــــِة َم ــــْيَن الس ــــا بـَ ــــْيِن َكَم ــــل َدرََجتَـ ــــْيَن ُك ــــادَ : بـَ  اْلِجَه
َعــــــن أبــــــي ) حــــــم م ن(". ِفــــــي َســــــِبيِل اهللا اْلِجَهــــــادَ ، ِفــــــي َســــــِبيِل اهللا

  .سعيد



 

 

٩٤ 

 

  )١٢٠(مائة وعشرون  •
ِـــــةُ  ِعْشـــــُرونَ  الَجنـــــةِ  أهـــــلُ " -٤٥٨ ـــــانونَ ، َصـــــف ومائ ـــــنْ  ِمْنهـــــا ثَم  هـــــِذهِ  ِم

ـــــةِ  ـــــونَ ، األم ـــــنْ  وأْربَع ـــــمِ  ســـــائِرِ  ِم ـــــن) ك حـــــب هــــــ ت حـــــم(". األَُم  َع
  .موسى وأبي مسعود وابن عباس ابن عن) طب( بـَُرْيَدة

 كانـــــتْ  اللهـــــم : اآلَخـــــرُ  وقـــــالَ ": وفـــــي حـــــديث أصـــــحاب الغـــــار -٤٥٩
نَـــــةُ  لـــــي  نـَْفِســـــها علـــــى فََأَرْدُتهـــــا إلَـــــي  النـــــاسِ  أَحـــــب  كانـــــتْ  َعـــــمَ  ابـْ

ـــــتْ  َحتّــــــى ِمنـــــي فاْمتَـنَـَعـــــتْ  ـــــِنينَ  ِمــــــنَ  َســـــَنةٌ  بَهــــــا ألم َفجــــــاَءْتِني، الس 
ـــارٍ  ومائَـــةِ  ِعْشـــرِينَ  فأْعطَْيُتهـــا ـــْينَ  بـَْينِـــي ُتَخلـــي أنْ  علـــى ِدين  نـَْفِســـها َوبـَ
َهـــــا قَـــــَدْرتُ  ِإذا َحتـــــى فـََفَعَلـــــتْ   تـَُفـــــض  أنْ  لـــــكَ  َأِحـــــل  َال : قالَـــــتْ  َعَليـْ
ــــاِتمَ  ــــوعِ  مــــنَ  فَتحرْجــــتُ  ِبَحقــــهِ  إال  الَخ َهــــا الُوق َهــــا فاْنَصــــَرْفتُ  َعَليـْ  َعنـْ

 إنْ  اللهـــم  أْعطَْيُتهـــا الـــِذي الـــذَهبَ  وتـَرَْكـــتُ  إلَـــي  النـــاسِ  أَحـــب  وهـــيَ 
 ِفيـــــهِ  نحـــــنُ  مـــــا عنـــــا فـــــأفرج وجهـــــك ابتغـــــاء ذلـــــك فعلـــــت ُكْنـــــتُ 

  .عمر اْبن َعن) ق(". الصْخَرةُ  فانـَْفَرَجتِ 
  )٢٥٠٠) + (١٥٠٠+ ( )١٥٠(مائة وخمسون  •

ــــدٌ  َعَلْيِهمــــا ُيحــــاِفظُ  َال  َخْصــــَلتانِ " -٤٦٠  َأال الَجنــــةَ  َدَخــــلَ  إال  ُمْســــِلمٌ  َعْب
 ُكـــــل  ُدبُـــــرِ  ِفـــــي اهللا ُيَســـــبحُ : َقِليـــــلٌ  ِبِهمـــــا يـَْعَمـــــلْ  وَمـــــنْ  َيِســـــيرٌ  َوُهمـــــا
ــــــُرهُ  َعْشــــــراً  َوَيْحَمــــــُدهُ  َعْشــــــراً  َصــــــَالةٍ  َخْمُســــــونَ  فَــــــَذِلكَ  َعْشــــــراً  َوُيكبـ 
 ِفـــــــــي) ١٥٠٠( وَخْمُســـــــــماَئةِ  وألْـــــــــفٌ ، باللســـــــــانِ ) ١٥٠( ومائَـــــــــةٌ 
ــــرُ ، الِميــــزانِ  َثَالثًــــا َوَيْحَمــــُدهُ  َمْضــــِجَعهُ  أَخــــذَ  ِإذا وثالثِــــينَ  أْربَعــــاً  وُيَكبـ 
 ِفـــــي وأْلـــــفٌ  باللســـــانِ  مائَـــــةٌ  فَِتْلـــــكَ  وَثالثِـــــينَ  َثالثـــــاً  وُيَســـــبحُ  وثالثِـــــينَ 



- ٩٥  - 

 

ــــــزانِ  ــــــأَيُكمْ ، الِمي ــــــلُ  ف ــــــي يـَْعَم ــــــْومِ  ِف ــــــةِ  اليَـ َل ــــــْينِ  والليـْ ــــــماَئةِ  أْلَف  وَخْمَس
  .عمرو ابن عن) ٤ خد حم(". َسيَئةٍ 

  )٣٦٠(ثالثمائة وستون  •
ـــــِة " -٤٦١ ـــــتيَن وَثالثِماَئ ـــــى ِس ـــــي آَدَم عل ـــــْن بَِن ـــــَق كـــــل إْنســـــان ِم ـــــُه ُخِل إن

ـــــَر اهللا َوَحِمـــــَد اهللا وَهلـــــَل اهللا وَســـــبَح اهللا واْســـــتَـْغَفَر  ِمْفصـــــلٍ  َفَمـــــْن َكبـ
اهللا وَعـــَزَل َحَجـــرًا َعـــْن َطرِيـــِق النـــاِس أْو َشـــوَْكًة أْو َعْظمـــاً َعـــْن َطرِيـــِق 
ـــــتيَن  ـــــَك الس ـــــَدَد تِْل ـــــٍر َع ـــــى َعـــــْن ُمْنَك ـــــُروٍف أْو نـََه ـــــَر ِبَمْع ـــــاِس وأَم الن

ــــالَ  ــــِة الس ــــِن والثالثِماَئ ــــَزَح نـَْفَســــُه َع ــــْد زَْح ــــٍذ وَق ــــُه يُْمِســــي يـَْوَمِئ َمى فِإن
  .َعن َعاِئَشة) م(". النارِ 

ــــي  " -٤٦٢ َهــــا ِف ــــِة َمْفِصــــٍل علــــى ُكــــل واِحــــٍد ِمنـْ ابــــُن آَدَم ِســــتوَن وَثالثُماَئ
ـــَتَكلُم ِبهـــا الرُجـــُل َصـــَدقٌة وعـــْوُن  ـــُة يـَ ـــْوٍم َصـــَدَقٌة فالَكِلَمـــُة الطيَب ُكـــل يـَ
ـــــِقيها  ـــــَن المـــــاِء َيْس ـــــْربَُة ِم ـــــيِء صـــــدقٌة والش ـــــى الش ـــــاُه عل ـــــِل أَخ الرُج

عــــــن ابــــــن ) طــــــب(". َصــــــَدَقٌة وِإماطَــــــُة األَذى عــــــِن الطريــــــِق َصــــــَدَقةٌ 
  .عباس

ــــــِه َأْن يـََتَصــــــدَق " -٤٦٣ ــــــِة ُمْفِصــــــٍل فـََعَلْي ــــــي اإلْنَســــــاِن ِســــــتوَن َوَثالثُِماَئ ِف
ـــــا َصـــــَدَقةً  َه ـــــل َمْفِصـــــٍل ِمنـْ ـــــْن ُك ـــــْدِفنُـَها : َع ـــــي الَمْســـــِجِد َت ـــــُة ِف النَخاَع

ـــِق فـــإن لـــم تقـــدر فركعتـــا الضـــحى ُتْجـــِزي  يـــِه َعـــَن الطرِي ـــْيُء تـَُنح والش
  .َعن بـَُرْيَدة) حم د حب(". َعْنكَ 

  )٤٠٠/٤٠٠٠(أربعة آالف / أربعمائة  •



 

 

٩٦ 

 

ــــــــرُ " -٤٦٤ ــــــــحابَةِ  َخيـْ ــــــــةٌ  الص ــــــــرُ ، أْربـََع ــــــــرايا َوَخيـْ ــــــــةٍ  الس ــــــــرُ  أْربـَُعماَئ  َوَخيـْ
ـــــوشِ  ـــــةُ  الُجُي ـــــَزمُ  َوَال ، آالفٍ  أْربـََع ـــــا تـُْه ـــــنْ  أْلفـــــاً  َعَشـــــرَ  اْثن  د(". ِقلـــــةٍ  ِم

  عباس ابن) ت
  )٩٩٩(تسعمائة وتسعة وتسعون  •

َفُخ ِفيــــِه ُأْخــــَرى فَــــِإَذا ُهــــْم ِقَيــــاٌم يـَْنظُــــُروَن ثُــــم؟ يـَُقــــالُ " -٤٦٥ يَــــا : ثُــــم يـُــــنـْ
ثُــــــم } وقفــــــوهم إنهــــــم مســــــئولون{هلــــــم إلــــــى ربكـــــم ! أَيـَهـــــا النــــــاسُ 

ــــالُ  ــــوا : يـَُق ــــَث النــــارِ َأْخرُِج ــــالُ ! بـَْع ــــالُ : فـَيُـَق ــــْم؟ فـَيُـَق ــــْن َك ــــل : ِم ــــْن ُك ِم
ــــٍف ِتْســــُعِماَئٍة َوِتْســــَعٌة وتســــعون فــــذلك يــــوم يجعــــل الولــــدان شــــيبا  أَْل

  .َعن ابن عمر) حم م(". وذلك يـَْوٌم ُيْكَشُف َعْن َساقٍ 
  )١٠٠٠(ألف  •

 أَْلـــــف مائَـــــةُ  َغْيـــــرِهِ  َعَلـــــى الَحـــــَرامِ  الَمْســـــِجدِ  ِفـــــي الصـــــَالةِ  َفْضـــــلُ " -٤٦٦
ــــفُ  َمْســــِجِدي َوفــــي َصــــَالةٍ   الَمْقــــِدسِ  بـَْيــــتِ  َمْســــِجدِ  َوفــــي( َصــــَالةٍ  أَْل

ـــــب(". )َصـــــَالةٍ  َخْمُســـــماَئةِ  ـــــي عـــــن) َه ـــــدرداء أب ـــــا ، صـــــحيح ال إال م
 .بين قوسين

ـــــْومٍ  كـــــل  َيْكِســـــبَ  أنْ  أَحـــــدَكمْ  أيـُْعِجـــــزُ " -٤٦٧ ـــــفَ  يـَ  ُيَســـــبحُ  ؟َحَســـــَنةٍ  أْل
 عنـــــهُ  َوَيُحـــــط  َحَســـــَنةٍ  أْلـــــفَ  ِبهـــــا لـــــهُ  اهللا فـََيْكُتـــــبُ  َتْســـــِبيَحةٍ  مائَـــــةَ  اهللا
  .سعد َعن) ن م حم(". َخِطيَئةٍ  أْلفَ  ِبها

  )١٢٠٠٠(اثنا عشر ألفا  •



- ٩٧  - 

 

ــــــونِ " -٤٦٨ ــــــَنُكمْ  َتُك ــــــْينَ  بـَيـْ ــــــةٌ  األْصــــــَفرِ  بَنِــــــي َوبـَ  ِبُكــــــمْ  فـَيَـْغــــــُدُرونَ  ُهْدَن
ُهمْ  غايَــــةٍ  ُكــــل  َتْحــــتَ ، ثَمــــانِينَ  ِفــــي إلــــْيُكمْ  فـََيِســــيُرونَ  ــــنـْ  َعَشــــرَ  اْثنــــا ِم

  .مالك بن عوف عن) هـ(". ألفا
  )٥٠٠٠٠(خمسون ألف  •

ْبــــَل َأْن يخلــــق الســــموات  َمَقــــاِديَر الَخالَئِــــقِ َكتَــــَب اهللا تَعــــاَلى " -٤٦٩ قـَ
ــــاءِ  ــــى الَم ــــَنٍة َوَعْرُشــــُه َعَل ــــَف َس ــــن ) م(". َواَألْرَض ِبَخْمِســــيَن أَْل عــــن اب

  .عمرو
ــــــــَمَواِت َواَألَرِضــــــــيَن  الَمَقــــــــاِديرَ قَــــــــدَر اهللا " -٤٧٠ ْبــــــــَل َأْن َيْخُلــــــــَق الس قـَ

  .َعن أبي هريرة) حم ت(". ِبَخْمِسيَن أَْلَف َسَنةٍ 
ـــــْن " -٤٧١ ـــــا ِم ـــــةٍ َم َصـــــاِحِب َذَهـــــٍب َوَال ِفض  ـــــا ِإال َهـــــا َحقَه ـــــَؤدي ِمنـْ َال يـُ

َهـــا  ِإَذا كـــاَن يـَـــْوُم اْلِقَياَمـــِة ُصـــفَحْت لَـــُه َصـــَفاِئُح ِمـــْن نَـــاٍر فَـــُأْحِمَي َعَليـْ
ـــــَرَدْت  ُيْكـــــَوى ِبَهـــــا َجْنبُـــــُه َوَجِبينُـــــُه َوَظْهـــــُرُه ُكلَمـــــا بـَ ِفـــــي نَـــــاِر َجَهـــــنَم فـَ

ـــَدارُُه خَ  ـــْوٍم كـــاَن ِمْق ـــُه ِفـــي يـَ ـــَف َســـَنٍة َحتـــى يقضـــى ُأِعيـــَدْت َل ْمِســـيَن أَْل
ــــــى النــــــارِ  ــــــا ِإل ــــــِة َوِإمــــــى الَجن ــــــا ِإَل ــــــِبيَلُه ِإم ــــــَرى َس يَـ ــــــاِد فـَ ــــــْيَن اْلِعَب ، "بـَ

  .عن أبي هريرة) حم م د ن(. الحديث
  )٧٠٠٠٠(سبعون ألفا  •

ـــــِإْبراهيَم ُمْســـــِندًا : "فـــــي حـــــديث اإلســـــراء -٤٧٢ ـــــا ب ـــــِإذا أَن ـــــا َف ـــــِتَح لَن فُف
ـــــى  ـــــَرُه ِإَل ـــــظْه ـــــورِ البَـْي ُعوَن  ِت الَمْعُم ـــــْوٍم َســـــبـْ ـــــل يـَ ـــــُه ُك ـــــَو َيْدُخُل َوِإذا ُه

ــــهِ  ــــوُدوَن ِإلَْي ــــك َال يـَُع ــــَف َمَل ــــْدرَِة المنتهــــى ، أْل ــــى ِس ــــي ِإَل ــــَب ِب ُــــم َذَه ث
ــــْن  ــــَيها ِم ــــا َغِش ــــِة َوِإذا ثََمُرهــــا كــــالِقَالِل فـََلم ــــا كــــآذاِن الِفيَـَل َوِإذا َورَقـَُه



 

 

٩٨ 

 

َفمـــــا أَحـــــٌد ِمـــــْن َخْلـــــق اهللا َيْســـــَتِطيُع أن أْمـــــِر اهللا َمـــــا َغِشـــــَي تـََغيـــــرْت 
  .عن أنس) حم م(". ينعتها من حسنها

ـــٌب فـــي البحـــر؟ ال " -٤٧٣ ـــر َوَجاِن ـــي البَـ ـــا ِف َه ـــٌب ِمنـْ ـــٍة َجاِن ـــِمْعُتْم ِبَمِديَن َس
ــــاَعة َحتــــى  ــــي إســــحاقتقــــوم الس ُعوَن أَْلفــــاً ِمــــْن بَِن فــــإذا ، يـَْغُزوَهــــا َســــبـْ
ال : يـَُقــــاتُِلوا ِبِســــَالٍح َولَــــْم يـَْرُمــــوا ِبَســــْهٍم قــــالواجاءوهــــا نـََزلُــــوا فـَلَــــْم 

ـــــذي فـــــي البحـــــر  ـــــُر فـََيْســـــُقُط َأَحـــــُد َجانِبَـْيهـــــا ال إلـــــه إال اهللا َواهللا أْكبَـ
ـــــــة ـــــــم يقـــــــول الثاني ـــــــا : ث ـــــــُر فـََيْســـــــُقُط َجانِبُـَه ـــــــه إال اهللا َواهللا َأْكبَـ ال إل

ـــــم يقـــــول الثالثـــــة ـــــه إال اهللا َواهللا أَ : اآلَخـــــُر ث ـــــْم ال إل ـــــَرُج َلُه ـــــُر فـَيُـْف ْكبَـ
َنَمـــــا ُهـــــْم يـَْقَتِســـــُموَن الَمَغـــــاِنَم ِإْذ َجـــــاَءُهُم  فَيـــــْدُخُلونـََها فـَيَـْغَنُمـــــوَن فـَبَـيـْ

ـــــــالَ  َق ـــــــوَن ُكـــــــل شـــــــيء : الصـــــــريخ فـَ رُُك ـــــــد َخـــــــَرَج فـََيتـْ ِإن الـــــــدجال َق
  .عن أبي هريرة) م(". ويرجعون

ي خرافــــة الجنــــة حتــــى ْســــِلَم َمَشــــى ِفــــاْلمُ  أخــــاهُ  عــــاَد الرُجــــلُ ِإذا " -٤٧٤
ــــه الرحمــــة فــــإن كــــان غــــدوة صــــلى عليــــه  يجلــــس فــــإذا جلــــس غمرت
ســـــبعون ألْـــــَف َملَـــــٍك َحتـــــى يُْمســـــَي وإْن كـــــاَن َعِشـــــياً صـــــلى عليـــــه 

  .عن علي) حم ع هق(". سبعون ألف ملك حتى يصبح
ُعوَن " -٤٧٥ ـــــبـْ ـــــُه َس ـــــَرَج َمَع ـــــوُد َمرِيضـــــاً ُمْمِســـــياً ِإال َخ ـــــٍل يـَُع ـــــْن رَُج ـــــا ِم َم

ــــ ــــَف َمَل ــــاُه ُمْصــــِبحاً َخــــَرَج أَْل ــــْن أََت ــــُه َحتــــى ُيْصــــِبَح َوَم ٍك َيْســــتَـْغِفُروَن َل
ـــُه َحتـــى يُْمِســـيَ  ـــٍك َيْســـتَـْغِفُروَن َل ـــَف َمَل ُعوَن أَْل ـــبـْ ـــُه َس عـــن ) د ك(". َمَع

  .علي
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َمــــا ِمـــــْن ُمْســـــِلٍم يـَُعــــوُد ُمْســـــِلماً غُـــــْدَوًة ِإال صــــلى عليـــــه ســـــبعون " -٤٧٦
ُعوَن  ألـــــف ملـــــك حتـــــى يمســـــي َوِإْن َعـــــاَدهُ  َعِشـــــيًة َصـــــلى َعَلْيـــــِه َســـــبـْ

عــــن ) ت(". أَْلــــَف َمَلــــٍك َحتــــى ُيْصــــِبَح وَكــــاَن لَــــُه َخرِيــــٌف ِفــــي الجنــــة
  .علي

ــــــــفاَعةَ َســــــــأَْلُت اهللا " -٤٧٧ َقــــــــالَ  الش ُعوَن ألفــــــــا : ألُمتِــــــــي فـَ لَــــــــَك َســــــــبـْ
ــــــر حســــــاب  ــــــة بغي ــــــدخلون الجن ــــــي: قلــــــت. وال عــــــذابي ! رب زدن

عـــن أبـــي ) هنـــاد(". َعـــْن يَِميِنـــِه َوَعـــْن ِشـــماِلهِ فحثـــا لـــي بَِيَدْيـــِه َمـــرتـَْيِن وَ 
  .هريرة

ُعِرَضـــْت َعلَـــي األَُمـــُم فـََرأَيْـــُت النبِـــي َوَمَعـــُه الـــرْهُط والنبـــي ومعـــه " -٤٧٨
ــــــي َولَــــــْيَس َمَعــــــُه َأَحــــــٌد ِإْذ رُِفــــــَع لِــــــي َســــــَواٌد  الرُجــــــُل َوالــــــرُجَالِن َوالنِب

َهــــَذا ُموَســــى َوقـَْوُمــــُه َوَلِكــــْن : ي َفِقيــــَل لِــــيَعِظــــيٌم َفظَنَـْنــــُت أَنـُهــــْم ُأمِتــــ
ــــي ــــِإَذا َســــَواٌد َعِظــــيٌم َفِقيــــَل ِل ُــــِق َف ــــى األُف ــــِق : اْنظُــــُر ِإَل ــــى األُُف اْنظُــــْر إَل

ُعوَن : اآلَخــــِر فَــــِإَذا َســــَواٌد َعِظــــيٌم َفِقيــــَل لِــــي َهــــِذِه ُأمُتــــَك َوَمَعُهــــْم َســــبـْ
ــــــِر ِحَســــــا ال ُهــــــُم الــــــذين ، ٍب َوَال َعــــــَذابٍ أْلفــــــاً يَــــــْدُخُلوَن الَجنــــــَة ِبَغْي

ــــــون ــــــى رَبِهــــــْم  ٣٣يرق ــــــُووَن َوَعَل ــــــُروَن َوَال َيْكتَـ ــــــتَـْرُقوَن َوَال يـََتطَيـ َوَال َيْس
  .َعن اْبن َعباس) حم ق(". يـَتَـوَكُلونَ 

ـــُم الـــِذيَن " -٤٧٩ ـــِر ِحَســـاٍب ُه ُعوَن أَْلفـــاً ِبَغْي ـــي َســـبـْ ـــْن ُأمِت َـــْدُخُل الَجنـــَة ِم   ي
ُلــــــونَ  َيْســــــتَـْرُقونَ َال  ِهــــــْم يـَتَـوَكــــــُووَن َوَعَلــــــى رَب ــــــُروَن َوَال َيْكتَـ َوَال يـََتطَيـ ."

                                                           
  .مو9 أعل. قطْ " _ يسترقون": ھذه اللفظة شاذة، والمحفوظ  ٣٣
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عـــــن ) م(َعـــــن عمــــَران بــــن حصــــين ) حــــم م(َعــــن ابْــــن َعبــــاس ) خَ (
  .أبي هريرة

ُعوَن أَْلفـــــاً ِمـــــْن ُأمِتـــــي يَـــــْدُخُلوَن الَجنـــــَة ِبَغْيـــــِر حســـــاب" -٤٨٠ هـــــم : َســـــبـْ
ـــــــــُروَن  يســـــــــترقونَوَال ) ونَ َوَال َيْكـــــــــوُ (الـــــــــذين ال يكتـــــــــوون  َوَال يـََتطَيـ
إال مــــا بــــين ، صــــحيح عــــن أنــــس) البــــزار(". َوَعلــــى ربهــــم يتوكلــــون

  .قوسين
ُعوَن أَْلفــــاً َال حســــاب علــــيهم وال " -٤٨١ لََيــــْدُخَلن الَجنــــَة ِمــــْن ُأمِتــــي َســــبـْ

  .عن ثوبان) حم م(". سبعون ألفا مع كل ألف، عذاب
الَجنـــــَة ِمـــــْن ُأمتِـــــي َســـــْبِعيَن أَْلفـــــاً بِـــــَال َوَعـــــَدِني رَبـــــي َأْن يُـــــْدِخَل " -٤٨٢

ُعوَن أَْلفــــاً  ــــاٍب َعلَــــْيِهْم َوَال َعــــَذاٍب َمــــَع ُكــــل أَلْــــٍف َســــبـْ َوثَــــَالَث ، ِحَس
  .عن أبي أمامة) حم ت حب(". َحثـََياٍت من حثيات ربي

ــــــي " -٤٨٣ ــــــَرةٌ يَــــــْدُخُل الَجنــــــَة ِمــــــْن ُأمِت ُعوَن أَْلفــــــاً ُتِضــــــيُء  زُْم َوُهــــــْم َســــــبـْ
َلَة اْلَبْدرِ ُوجُ    .عن أبي هريرة) ق(". وُهُهْم ِإَضاَءَة اْلَقَمِر لَيـْ
ـــــْرشُ هـــــذا الـــــِذي " -٤٨٤ ـــــُه اْلَع ـــــَماِء  َتَحـــــرَك َل ـــــَواُب الس ـــــُه أَبـْ َوفُِتَحـــــْت َل

ُعوَن أَْلفـــــاً ِمـــــَن الَمالَِئَكـــــةِ  ـــــرَج ، َوَشـــــِهَدُه َســـــبـْ َلَقـــــْد ُضـــــم َضـــــمًة ثُـــــم فـُ
  .َعن ابن عمر) ن(". َعْنهُ 

ُعوَن أَلْــــَف " -٤٨٥ َمــــَع ُكـــــل زَِمـــــاٍم  زَِمـــــامٍ يـُــــْؤَتى ِبَجَهـــــنَم يـَْوَمئِــــٍذ َلَهـــــا َســـــبـْ
ُعوَن أَْلَف    .عن ابن مسعود) م ت(". َيُجرونـََها َمَلكٍ َسبـْ

ســـــــبعون ألـــــــف علـــــــيهم  يهـــــــود أصـــــــبهانيتبـــــــع الـــــــدجال مـــــــن " -٤٨٦
  .عن أنس) حم م(". الطيالسة
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ــــدْ : "فــــي حــــديث الــــدجال -٤٨٧ َنَمــــا ِإَمــــاُمُهْم َق تـََقــــدَم يصــــلي بهــــم  فـَبَـيـْ
ـــــك  ـــــن مـــــريم الصـــــبح فرجـــــع ذل ـــــيهم عيســـــى اب ـــــزل عل الصـــــبح إذ ن
ـــــى  ـــــدَم ِعيَســـــى فـََيَضـــــُع ِعيَس ـــــَري لَِيتَـَق ـــــْنُكُص يَْمِشـــــي اْلَقْهَق ـــــاُم يـَ اِإلَم

ـــــْيَن َكِتَفْيـــــِه ثُـــــم يـَُقـــــوُل لَـــــهُ  تقـــــدم فصـــــل فإنهـــــا لـــــك أقيمـــــت : يَـــــَدُه بـَ
افْـَتُحـــــوا اْلَبـــــاَب : قَـــــاَل ِعيَســـــىفيصــــل ِبِهـــــْم ِإَمـــــاُمُهْم فَـــــِإَذا اْنَصـــــَرَف 

ـــــَف  ُعوَن أَْل ـــــُه َســـــبـْ ـــــوَن َوَورَاَءُه الـــــدجاُل َمَع يهـــــودي كلهـــــم ذو فـَيَـْفَتُح
فَــــِإَذا َنظَــــَر ِإلَْيــــِه الــــدجاُل َذاَب َكَمــــا يَــــُذوُب ، ســــيف ُمَحلــــى َوَســــاجٍ 

ــــي الَمــــاِء  ــــاً ; الِمْلــــُح ِف ــــي ِفيــــَك  ِإن : َويـَُقــــوُل ِعيَســــى(َويـَْنَطِلــــُق َهارِب ِل
ـــْن َتْســـِبَقِني ـــزُِم ) َضـــْربًَة َل ـــُه فـَيَـْه ـــْرِقي فـَيَـْقتُـُل الش ـــد ـــَد بَـــاِب ُل ـــُه ِعْن فـَُيْدرُِك

ــــا خلــــق اهللا عــــز وجــــل يتــــواقى بــــه ، اهللا اْليَـُهــــودَ  َقــــى َشــــْيٌء ِمم فَــــَال يـَبـْ
ــــــــك الشــــــــيء ال حجــــــــر وال شــــــــجر َوَال  يهــــــــودي إال أنطــــــــق اهللا ذل

 ْنِطـــــقُ  َحـــــاِئٌط َوَال َدابّـــــٌة ِإال هــــــ (". اْلَغْرقَـــــَدُة فَِإنـَهـــــا ِمـــــْن َشـــــَجرِِهْم َال تـَ
  .عن أبي أمامة) ابن خزيمة ك الضياء

  )٠٠٠،١٠٠(مائة ألف  •
رَُجــــــٌل لَــــــُه ِدْرَهَمــــــاِن َأَخــــــَذ : مائَــــــَة أَلــــــِف ِدْرَهــــــمٍ َســــــَبَق ِدْرَهــــــٌم " -٤٨٨

ـــْن  ـــٌر فَأَخـــَذ ِم ـــُه َمـــاٌل َكِثي ـــِه َورَُجـــٌل َل ـــَدُهَما فـََتَصـــدَق ب ُعْرِضـــِه مائَـــَة َأَح
عــــــن أبــــــي ) ن حــــــب ك(َعــــــن أبــــــي َذر ) ن(". أَْلــــــِف فـََتَصــــــدَق ِبَهــــــا

  .هريرة



 

 

١٠٢ 

 

٤٨٩- " ــــِف َصــــَالٍة ِفيَمــــا ِســــَواُه إال ــــْن أَْل ــــي َمْســــِجِدي َأْفَضــــُل ِم َصــــَالٌة ِف
َأْفَضــــُل ِمــــْن مائَــــِة  َوَصــــَالٌة ِفــــي الَمْســــِجِد الَحــــَرامِ ، الَمْســــِجَد الَحــــَرامَ 

  .عن جابر) حم هـ(". هأَْلِف َصَالٍة فيما سوا
ـــــــِف ُجـــــــْزٍء "  -٤٩٠ ـــــــُتْم ِبُجـــــــْزٍء ِمـــــــْن ِمائَـــــــِة أَْل ـــــــْن يَـــــــرُِد َعَلـــــــي َمـــــــا أَنـْ ِمم

  .عن زيد بن أرقم) حم د ك( ".الَحْوضَ 
  )٠٠٠،٧٠٠(سبعمائة ألف  •

ُعوَن أَْلفــــــاً " -٤٩١ ــــــي َســــــبـْ ــــــفٍ لََيــــــْدُخَلن الَجنــــــَة ِمــــــْن ُأمِت ُعِماَئِة أَْل  َأْو َســــــبـْ
ــــــْم َحتــــــى  ــــــْدُخُل َأوُلُه ــــــٍض َال َي ــــــِد بـَْع ــــــٌذ بـَْعُضــــــُهْم بَِي ــــــُكوَن آِخ ُمَتماِس

ـــــْدرِ  َلـــــَة اْلَب ) ق(". يَـــــْدُخَل آِخـــــُرُهْم ُوُجـــــوُهُهْم َعَلـــــى ُصـــــورَِة اْلَقَمـــــِر لَيـْ
  .َعن سهل بن سعد

  )مليون(ألف ألف  •
 لــــه، َشــــرِيكَ  َال  َوْحــــَدهُ  اهللا ِإال  ِإلَــــهَ  َال : فقــــال الســــوق دخــــل مــــن" -٤٩٢

ـــه ـــه الملـــك ل ـــوَ  ويميـــت يحيـــي، الحمـــد ول ـــوتُ  الَ  َحـــي  َوُه ـــِدهِ ، يَُم  بَِي
ـــــرُ  ـــــوَ  اْلَخيـْ ـــــى َوُه ـــــل  َعَل ـــــِديرٌ  َشـــــْيءٍ  ُك ـــــبَ ،  َق ـــــهُ  اهللا َكَت ـــــفَ  َل  أَلْـــــفِ  أَْل
 َدرََجــــةٍ  أَْلــــفِ  أَْلــــفَ  لَــــهُ  َورَفَــــعَ ، َســــيَئةٍ  أَْلــــفِ  أَْلــــفَ  َعْنــــهُ  َوَمحــــا، َحَســــَنةٍ 

 .عمر ابن عن) ك هـ ت حم(". الَجنةِ  ِفي بـَْيتاً  َلهُ  َوبَنى

  
  :قال مقيده ومحرره عفا اهللا عنه •



- ١٠٣ - 

 

الصـــــحاح انتهـــــى جمـــــع هـــــذه األحاديـــــث ، فقـــــد ٣٤الحمـــــد هللا رب العـــــالمين
ه، وذلـــك بجـــوار  ١٤٣٦فـــي يـــوم واحـــد مـــن أيـــام شـــهر اهللا المحـــرم ســـنة 

كالتــــيْن، جــــاوى الوســــطى، إندونيســــيا، بــــارك اهللا فيــــه، ب" الرضــــا"المســــجد 
  . غزير ٣٥مطيرفي يوم 

مــــن  ٣٦وختامــــاً نســــأل اهللا تعــــالى أن يرزقنــــا مــــا رزق كبــــار العلمــــاء الربــــانيين
  .الخير كله آمين

  
  :وهاكم ما يلي من األحاديث الصحاح مسَك الختام •

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ــــــــْنُكمْ  وُيْســــــــَمعُ  َتْســــــــمُعونَ " -١ ــــــــنْ  وُيْســــــــَمعُ  ِم ِمم 
  .عباس ابن عن) ك د حم(". ِمْنُكمْ  َيْسمعُ 

ــــلُ " -٢ ــــتَـَعلمُ  الــــِذي َمَث ــــمَ  يـَ ُــــم  اْلِعْل ــــدثُ  الَ  ث ــــهِ  ُيَح  ِب
ــــــــلِ  ــــــــزَ  َيْكنِــــــــزُ  الــــــــِذي َكَمَث   ". منــــــــه يـُْنِفــــــــقُ  فَــــــــالَ  اْلَكنـْ

  .هريرة أبي عن) طس(

                                                           
ِ َربs العاَلِميَن ِمْن ِقبِل َنْفِسِه ُكِتَبْت لُه ث�ثوَن َحَسَنًة َوُحّط عنه : َمْن قالَ : "مّر معنا حديث  ٣٤ arِ الَحْمُد

  .عن أبي سعيد وأبي ھريرة معا) حم ك الضياء". (ث�ثون خطيئة
انِ : "ثبت في السنة  ٣٥ aَداءِ : ِثْنتاِن َما ُتَرد sعاُء َعْنَد الن cعن سھل بن سعد) ك". (وَتْحَت المطر الد.  

مطرنا بفضل 9 ) ٣(اللھم صيبا نافعا، ) ٢(ھذه رحمة 9، ) ١: (وثبت من أذكار المطر ث�ث
  .ورحمته

٣٦
وھم كبار العلماء المشھورين في عھده أو قبله أو " رجال حول ابن تيمية: "اقرأ كتابي إن شئت  

  .بعده بقليل



 

 

١٠٤ 

 

  ". منـــــــه ينفـــــــق ال ككنـــــــز بـــــــه يقـــــــال ال علـــــــم" -٣
  .عمر ابن عن) عساكر ابن(

 الحكـــــــــــــيم(". بالكتـــــــــــــاب العلـــــــــــــم قيـــــــــــــدوا"  -٤
*  .َعْمـــــرو ابْـــــن َعـــــن) ك طـــــب( أنـــــس َعـــــن) ســـــمويه

ــــٌد، واهللا : أي ــــة قي ــــة، فــــإن العلــــم صــــيد والكتاب بالكتاب
 أعلم

  

  ] ٠٨٧٨٣٦٠١٣٢٧٩هاتف رقم : لإلتصال بالمقيد حفظه اهللا [ 


